Administração Central
Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa

21/02/2022

Processo Seletivo 2022 – RESULTADO FINAL
Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos

Lista dos candidatos aprovados para matrícula (relação em ordem albafética)
Abinel Santiago Cerqueira Junior
Adevair Soares Gonçalves
Alexandre Ricardo Di Primio
Camila dos Santos Andrade
Cesar Eduardo do Amaral
Daniel Fernandes da Silva
Daniel Fernandes Higa
Déborah de Assis Pereira dos Santos
Edson Nunes
Eduardo Guilherme da Silva
Eduardo Priuli de Andrade
Fabio Santo Caram
Jacqueline Fernandes Moncayo
Leandro Tenorio de Santana
Luciana Alves de Oliveira
Luiz Fernando Candido Caetano
Marco Antonio Rosatti Filho
Marco Aurélio Feriotti
Mauricio Fernando Munhoz
Rafael Duarte
Raphael Mendes Motta
Sandra Oliveira Melgaço Gonçalves
Thais Maria Yomoto Ferauche
Werther Braga Junior
William Emidio de Noronha
Não ocorrendo a efetivação da matrícula no prazo e nas condições estipuladas, será convocado o
candidato em lista de espera descrito abaixo.

Candidato em Lista de Espera
Vinicius Pacola
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UPLOAD DA DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA
Os candidatos relacionados acima foram aprovados pela Comissão do Processo Seletivo, e deverão
efetuar a matrícula online, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2022, sob pena de desclassificação,
preenchendo os Formulários de Matrícula disponíveis no site www.pos.cps.sp.gov.br/matricula,
realizando o envio (upload) dos seguintes documentos em complemento àqueles enviados na inscrição:
- Cópia simples e legível da Certidão de Nascimento ou Casamento (se houver, atualizada com a última
averbação);
- Cópia simples e legível do original do Título de Eleitor, se pertinente;
- Termo de Anuência do órgão/empresa onde trabalha, quanto às exigências do Programa,
compatibilizando as suas atividades profissionais com a frequência nas atividades acadêmicas do
Programa de Mestrado (Anexo 4a do edital); ou no caso de Autônomo, Termo de Responsabilidade,
declarando a compatibilidade das suas atividades profissionais com a frequência nas atividades
acadêmicas do Programa de Mestrado (Anexo 4b do edital).
- Cópia simples e legível do original de comprovação da quitação com o Serviço Militar, se pertinente.
Em sequência o candidato aprovado deverá preencher os campos de Termo de Ciência e efetuar o
comando gravar os Documentos Anexados.
A não efetivação da matrícula implicará em perda da vaga, e outro candidato poderá ser convocado em
seu lugar, seguindo a ordem da lista de espera divulgada.
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DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NA SECRETARIA QUANDO DO RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS
Segue abaixo a relação de todos os documentos que deverão ser impressos pelo candidato e entregues
na secretaria de pós-graduação quando do retorno das aulas presenciais:
1) Trazer os originais do Diploma do Curso de Graduação (frente e verso) devidamente registrado,
e do Histórico Escolar do Curso de Graduação, juntamente com as respectivas cópias para
autenticação.
2) Cópia legível do original da cédula de identidade (RG), ou cópia da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), desde que a numeração do RG esteja nítida. Para estrangeiros, a cópia legível
do original do RNE;
3) Cópia simples e legível do original do cartão do CPF ou cópia da Impressão do Comprovante de
Inscrição no CPF do site da Receita Federal, ou ainda a cédula de identidade ou a CNH desde
que a numeração do CPF constante se apresente legível;
4) Cópia do Certificado de Proficiência em Língua Inglesa;
5) Pré-Projeto de Pesquisa;
6) Cópia simples e legível da Certidão de Nascimento ou Casamento (se houver, atualizada com a
última averbação);
7) Cópia simples e legível do original do Título de Eleitor, se pertinente;
8) Termo de Anuência do órgão/empresa onde trabalha, quanto às exigências do Programa,
compatibilizando as suas atividades profissionais com a frequência nas atividades acadêmicas
do Programa de Mestrado (Anexo 4a do edital); ou no caso de Autônomo, Termo de
Responsabilidade, declarando a compatibilidade das suas atividades profissionais com a
frequência nas atividades acadêmicas do Programa de Mestrado (Anexo 4b do edital).
9) Cópia simples e legível do original de comprovação da quitação com o Serviço Militar, se
pertinente;
10) Trazer 2 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas, com identificação no verso.
11) Formulários de matrícula assinados e datados.
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