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Edital Nº 227/2022

RESULTADO PRELIMINAR - VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MBA EM GESTÃO PÚBLICA (EDITAL 163/2022)

PROCESSO Nº 04600.002856/2022-25

A Presidente da Comissão de seleção do MBA em Gestão Pública EAD da Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(Enap) no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 365 de 22 de setembro de 2022, torna público o resultado preliminar da
verificação das ações afirma�vas:

1. A lista contendo o CPF dos candidatos que concorrem às vagas referentes ao sistema de ação afirma�va, separada
por grupos, consta no Anexo I deste Edital. 

2. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar das ações afirma�vas poderá fazê-lo das
9h do dia 17 de novembro de 2022 até às 18h do dia 18 de novembro de 2022, horário de Brasília. 

3. O formulário para interposição de recursos está disponível no link: h�ps://forms.gle/tMvfdPegBom2rE8F8

4. Não será aceito recurso via postal, via fax, e-mail ou outro meio senão o indicado, fora do prazo e em horário em
desacordo com o disposto neste edital.

5. Não será aceita documentação adicional para fundamentação do recurso.

6. O resultado final das ações afirma�vas, bem como a lista dos candidatos classificados para a 2ª fase - análise e
avaliação de memorial, serão publicados na data provável de 22 de novembro de 2022.

7. Os candidatos inscritos pelo sistema de ação afirma�va, que não �veram suas inscrições deferidas, passarão a
concorrer somente às vagas des�nadas ao sistema universal do respec�vo Grupo.

8. Conforme item 6.4 do edital 163/2022, o candidato que não compareceu ao procedimento de heteroiden�ficação
está eliminado do processo sele�vo.

 

JULIANA MIRANDA LEDA

Presidente da Comissão de Seleção

 

ANEXO I

Resultado do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas des�nadas ao sistema de contas de
ação afirma�va

Candidatos autodeclarados negros  

CPF Avaliação da comissão de heteroiden�ficação
***.035.966-** Deferido
***.892.527-** Deferido
***.700.747-** Deferido
***.044.927-** Deferido
***.107.968-** Deferido
***.636.874-** Deferido
***.081.688-** Deferido
***.090.476-** Deferido
***.906.089-** Deferido
***.241.212-** Indeferido
***.543.205-** Deferido
***.999.917-** Eliminado, conforme item 6.4 do edital 163/2022
***.330.534-** Deferido
***.635.416-** Deferido
***.432.743-** Deferido
***.843.319-** Deferido
***.478.701-** Deferido
***.196.177-** Deferido
***.632.658-** Deferido

https://forms.gle/tMvfdPegBom2rE8F8


16/11/2022 18:20 SEI/ENAP - 0639206 - Edital

https://sei.enap.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=650481&infra_siste… 2/2

***.675.515-** Deferido
***.930.908-** Deferido
***.515.466-** Deferido
***.216.022-** Deferido
***.254.291-** Deferido
***.388.317-** Eliminado, conforme item 6.4 do edital 163/2022
***.174.405-** Deferido
***.613.425-** Deferido
***.249.127-** Indeferido
***.603.104-** Indeferido
***.238.226-** Deferido
***.749.912-** Eliminado, conforme item 6.4 do edital 163/2022
***.787.184-** Deferido
***.216.205-** Deferido

 

Candidatos autodeclarados com deficiência 

CPF Avaliação mul�profissional e interdisciplinar
***.467.911-** Deferido 
***.124.193-** Deferido 
***.072.262-** Deferido 
***.563.933-** Deferido 
***.227.820-** Deferido 
***.077.727-** Indeferido
***.939.218-** Deferido 

 

Candidatos autodeclarados indígenas

Sem candidatos inscritos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Miranda Leda, Presidente da Comissão de Seleção, em 16/11/2022, às
18:20, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 0639206 e o código CRC 06A61E39.

Referência: Processo nº 04600.002856/2022-25 SEI nº 0639206


