PROCESSO SELETIVO POR ANÁLISE CURRICULAR – PSAC 2021/1
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR
DAS INSCRIÇÕES CONFIRMADAS INSCRIÇÕES CONFIRMADAS
QUESTIONAMENTO 01:
Devido o prazo curto do lançamento do edital, não consegui enviar meu histórico do ensino
médio para a avaliação no processo seletivo , uma vez que a escola precisava de um tempo
após minha solicitação, e com a pandemia o serviço ficou mais difícil. Diante dessa situação
agora já me encontro com o histórico, porém fora do prazo. Gostaria de um aumento do prazo
envio de documentação do anexo II do edital, assim posso enviar meu histórico e concorrer a
vaga do curso o qual me inscrevi.
Resposta da UFT/PROGRAD/COPESE ao questionamento 01:
Considerando a solicitação de envio de documentação fora do prazo, esclarecemos que
conforme o edital de abertura do presente processo seletivo:
(...)
5.10. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal ou a via correio
eletrônico.
(...)
É considerada inscrição extemporênea aquela realizada fora do prazo estabelecido no edital de
abertura.
Desta feita, a UFT/PROGRAD/COPESE indefere a solicitação.

QUESTIONAMENTO 02:
boa tarde. minha inscrição está como isenta! Gostaria de saber porquê. Eu não enviei meu
Histórico Escolar, pois não vi o local para enviar meu histórico. Eu até tentei, Mas não achei o
local. Aguardo Respostas. Desde já, grata!
Resposta da UFT/PROGRAD/COPESE ao questionamento 02:
Neste processo seletivo a inscrição foi gratuita para todos os candidatos, portanto o sistema de
inscrição considerou a todos como ISENTO. Esta situação não interfere na inscrição do
candidato.
Quanto ao questionamento de não ter encontrado o link para envio dos documentos,
esclarecemos que o link para o envio dos arquivos era disponibilizado logo após a realização
da inscrição pelo candidato. Outra forma de envio dos documentos era através do link
disponível na página da seleção conforme imagem abaixo:

QUESTIONAMENTO 03:
Fisso minha inscrição tudo corretamente...e aparece na inscrição (Isento).
Por qual motivo aparece isso?
QUESTIONAMENTO 04:
Por qual motivo aparece na inscrição (isento)sendo que preenche tudo corretamente.
Preciso que isso seja resolvido por gentileza preciso muito passar para me estudar.
Resposta da UFT/PROGRAD/COPESE aos questionamentos 03 e 04:
Neste processo seletivo a inscrição foi gratuita para todos os candidatos, portanto o sistema de
inscrição considerou a todos como ISENTO. Esta situação não interfere na inscrição do
candidato.

