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Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Critério Indeferimento Observações Critério de Seleção

Processo nº Nome Data de autuação do 
Processo (Item 6.1)

Processo enviado à 
EGGP até a data 

limite de 15/10/21? 
(item 6.2) 

Servidor  técnico-
administrativo ou 

docente do quadro 
ativo, ocupa cargo 
efetivo e está em 

exercício na UFF? 
(Item 4.1)

Servidor obteve resultado 
igual ou superior a 70% no 

FAID ou apresenta 
desempenho favorável? 

(Itens 4.2, 4.2.1, 5.4, 7.1.4 e 
7.1.5)

Comprovante de 
pagamento de 

mensalidade, declaração 
ou documento emitido 

pela instituição que 
comprove curso com 

ônus? (Item 5.3)

Declaração foi emitida 
antes do período de 
vigência do edital 

(03/21)? (Item 5.2.2)

Declaração do curso 
ou documento 
complementar 

apresenta datas de 
início e término do 
curso (mes e ano)? 

(Item 5.2)

Servidor está regularmente 
matriculado em curso de 

graduação ou pós-graduação? 
(Itens 4.3, 5.2)

Curso possui 
autorização/reconhecimento 

pelo MEC ou órgão 
competente? (Itens 3.2, 3.3 e 

3.4)

Instituição credenciada pelo 
MEC ou órgão competente? 

(Item 3.1)

Servidor e chefia  preencheram e 
assinaram  todos os campos do 

Formulário? (Item 5.1) 

Deferido ou 
Indeferido

23069.165712/2021-17 Ana Claudia Pinheiro Machado 14/10/2021 Sim Sim  Sim não se aplica Não Não Sim Sim Sim Não

Declaração sem data de início ou término 7.1.2 Processos com declaração 
de curso em desconformidade com o item 5.2 e 5.2.2 deste edital. (incluiu 
documento depois). Chefia assinou com o cargo e não função de chefe 
5.1.1 No caso da chefia imediata não ter o cargo ou função no SEI poderá 
ser anexado documento como declaração ou documento de nomeação 
publicado em boletim de serviço. 

Indeferido

23069.163376/2021-78 Ana Lucia Torres Marinho 13/09/2021 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não

Chefia não assinou e sem justificativa, conforme itens: 7.1.1 Processos 
sem assinatura do interessado, bem como da chefia imediata, e  7.1.3 
Processos sem preenchimento, no requerimento, do campo “justificativa” 
e “descrição das atividades desenvolvidas pelo servidor no ambiente de 
trabalho”. Indeferido

23069.165616/2021-79 Ariane Franco Ribeiro 13/10/2021 Sim Sim Sim não se aplica Não Não Sim Sim Sim Não

Sem justificativa, sem data de início e termino na declaração.7.1.2 
Processos com declaração de curso em desconformidade com o item 5.2 e 
5.2.2 deste edital.
7.1.3 Processos sem preenchimento, no requerimento, do campo 
“justificativa” e “descrição das atividades desenvolvidas pelo servidor no 
ambiente de trabalho”. Indeferido

23069.165250/2021-38 Jairo de Souza Pereira 06/10/2021 Não Sim Não não se aplica Não Sim Sim Sim Sim Sim

Processo chegou após termino das inscrições. 6.2 Será considerada, para 
efeitos de deferimento do processo, a data de envio do processo à 
SANT/DDA. O processo não poderá ficar aberto na unidade de origem 
do interessado.

Indeferido

23069.165408/2021-70 Lilian Ferenzini de Miranda 08/10/2021 Não Sim Não não se aplica Não Sim Sim Sim Sim Sim

Processo chegou após termino das inscrições. 6.2 Será considerada, para 
efeitos de deferimento do processo, a data de envio do processo à 
SANT/DDA. O processo não poderá ficar aberto na unidade de origem 
do interessado. Indeferido

23069.164089/2021-85 Mara Catia Oliveira de Faria 22/09/2021 Sim Sim Sim não se aplica Não Sim Sim Sim Sim Não

Sem justificativa da chefia, conforme item: 7.1.3 Processos sem 
preenchimento, no requerimento, do campo “justificativa” e “descrição 
das atividades desenvolvidas pelo servidor no ambiente de trabalho”. e 
Chefia assinou com o cargo e não função de chefe  5.1.1 No caso da 
chefia imediata não ter o cargo ou função no SEI poderá ser anexado 
documento como declaração ou documento de nomeação publicado em 
boletim de serviço.

Indeferido

23069.165320/2021-58 Marcielle da Cunha 07/10/2021 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não

Chefia assinou com o cargo e não função de chefe.7.1.1 Processos sem 
assinatura do interessado, bem como da chefia imediata. 5.1.1 No caso da 
chefia imediata não ter o cargo ou função no SEI poderá ser anexado 
documento como declaração ou documento de nomeação publicado em 
boletim de serviço. Indeferido

23069.165632/2021-61 Thales Alberto Freitas da Paixão 13/10/201 Sim Sim Sim não se aplica Não Sim Sim Sim Sim Não
Servidor não assinou 7.1.1 Processos sem assinatura do interessado, bem 
como da chefia imediata. Indeferido

23069.164169/2021-31 Thayná de Oliveira Moreira Rodrigues 23/09/2021 Sim Sim Sim não se aplica Não Sim Sim Sim Sim Não

Chefia assinou com o cargo e não função de chefe.5.1.1 No caso da chefia 
imediata não ter o cargo ou função no SEI poderá ser anexado 
documento como declaração ou documento de nomeação publicado em 
boletim de serviço. Indeferido

https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=631000&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=1086372b731e34ca306def71d8c46dcc4c38f0f9350ff75c0432ab69e674b672
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=594981&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=9408309839692899e45ff94c3759df01e3ee2f8942bafdbff2a8d4d291ff2753
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=629346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=d119d01fc183a7dda67187de3d4d0a1c78888672e30416c2800c319908a8f718
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=622976&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=1736e5135014dcb9cb52c628ea665a8dc619eeeeea50a859ba894ac868263f7f
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=625885&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=2e3b8e4e93532caf5f3255b0099f1cfcd8c1d5e860bc3b9d6dbb79096e7e823e
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=605632&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=ae40c35f1ae88c72faa69d17ff90c612e1198dbbfe7aae8995186c8c0dd7691a
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=624388&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=6ecb189b7553b5d48d2827462b6429c45933006238a742ec36ba8384a404d426
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=629513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=7cf295dce836288c17fe5261565974e73c902afe6f85d07b2421f82854544744
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=607016&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001210&infra_hash=920382f9f875aa938c8e665c9dfdbf4e64c9bf6f0ecf3318dcbed10f76753a5b

