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PROCESSO Nº 23106.130682/2021-34 

 

SELEÇÃO PARA PROJETO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS ACADÊMICOS 

EM FORMATO ACESSÍVEL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

A Diretoria de Acessibilidade do Decanato de Assuntos Comunitários 

(DACES/DAC) torna público o resultado preliminar da seleção para bolsistas do 

Edital nº 09/ 2021 para o Projeto de produção de materiais acadêmicos em formato 

acessível para estudantes com deficiência visual. 

O resultado final e confirmação dos candidatos será deferido após a validação do 

Cadastro Único comprovando o perfil caracterizado de participante dos Programas 

de Assistência Estudantil (P N A E S), conforme item 5.1.1 do Edital 09/ 2021. 

 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO 

211018090- não apresentou a carta de intenções  

180050371 - não apresentou a carta de intenções  

211016031 - não apresentou a carta de intenções e currículo  

160126932 - não apresentou currículo  

170140393 - não apresentou a carta de intenções e currículo 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

180119699  

180064339  

180122045  

180102800  

170085384  

180042858  

190114495  



180027891  

160040787  

170164527  

180011235 

Conforme item 11 do Edital Nº 9/ 2021, os candidatos terão o prazo de 4 (quatro) 

dias, subsequentes ao dia da divulgação do resultado preliminar, para recorrer da 

decisão publicada. Para solicitar revisão do resultado, as/os candidatas/os deverão 

enviar recurso preenchido e assinado em formulário próprio (Anexo I) para o e-mail 

da Diretoria de Acessibilidade (daces@unb.br) expondo os motivos a serem 

avaliados. Não serão recebidos recursos fora do prazo estipulado neste Edital.  

 

Documento assinado eletronicamente por Sinara Pollom Zardo, Diretor(a) da 

Diretoria de Acessibilidade - DACES do Decanato de Assuntos Comunitários, 

em 10/02/2022, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na 

Instrução da Reitoria 0003/ 2016 da Universidade de Brasília. 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao

_acesso_externo=0, informando o código verificador:7726487 e o código CRC 

8D2F3EA4.  

 

http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

