
                                                                    

 

 

 

E D I T A L Nº 07/2018/ETS/CCS/UFPB 

 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2018.2 PARA 

CURSOS TÉCNICOS DA ESCOLA DE SAÚDE DA UFPB 

 

 

A Diretora da Escola Técnica de Saúde (ETS) da Universidade Federal da Paraíba, usando das atribuições que lhe confere, torna público 

Resultado dos Recursos do Processo Seletivo Simplificado para ingresso de novos alunos no semestre letivo 2018.2. 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

NOME CURSO RECURSO ACEITO PONTUAÇÃO OBSERVAÇÕES 

SIM NÃO 

Aline do nascimento da Silva Ferreira Análises clínicas  X -   O Histórico da candidata não foi anexado e 

de acordo com edital de seleção no Art. 16 As 

informações prestadas no pedido de inscrição 

são de inteira responsabilidade do candidato, e 

dão a ETS, no caso de dados incorretos, 

incompletos, ilegíveis, ou inverídicos, mesmo 

que constatados a posteriori, o direito de 

excluir o candidato deste processo seletivo e 
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declarar nulos os atos praticados em 

decorrência da inscrição. 

 

Bruno Sérgio Evangelista Lima Análises clínicas  X -    O arquivo do histórico anexado pelo 

candidato no sistema estava ilegível para a 

conferencia das médias, conforme Art. 16 do 

edital de seleção. 

Daniela da Silva Cassiano Análises clínicas  X    Candidata não informou média corretamente, 

conforme Art. 5.1 e 20.7 do edital de seleção. 

Juliane Herculano Rodrigues da silva Enfermagem  X -    De acordo com o edital no Atr. 22 Os 

candidatos classificados e aprovados serão 

divulgados na ordem decrescente das médias 

do desempenho, em cada modalidade de 

concorrência (vagas gerais e cota específica). 

Assim, os candidatos mais bem classificados 

serão convocados para preencher as vagas 

do segundo semestre (2018.2) No caso em 

questão a sua nota ficou abaixo dos aprovados. 

 

 Kethelen Rayanny Fernandes dos Santos Análises clínicas  X     Os candidatos classificados e aprovados 

serão divulgados na ordem decrescente das 

médias do desempenho, em cada modalidade 

de concorrência (vagas gerais e cota 

específica). Assim, os candidatos mais bem 



classificados serão convocados para preencher 

as vagas do segundo semestre (2018.2) de 

acordo com o edital no Atr. 22. No caso em 

questão sua média ficou inferior a dos 

aprovados. 

Kauan Oliveira Duarte Prótese dentária  X -   Candidato não informou as médias conforme 

orientação do processo seletivo verificado no 

Artigo 5.1, 20.5 e 20.7 do edital de seleção. 

Não inseriu corretamente a nota do ENEM 

no ato da inscrição.  

Maria das Graças Sales Araújo Enfermagem  X -  De acordo com o edital no Art. 6 no ato da 

inscrição os candidatos deverão informar se 

concorrerão as vagas pela ampla concorrência 

ou pelo sistema de cotas de acordo com a lei 

12.711 de 2012. E sua classificação ficou 

inferior aos aprovados. 

 

Meves de Oliveira Silva Araújo Enfermagem  X _ A candidata não atendeu o item 20.5 do edital. 

No caso dos candidatos que concluíram ou 

foram certificados no Ensino Médio por meio 

do resultado da avaliação do ENEM, deverá 

ser inserida uma única nota para cada uma das 

disciplinas já especificada, conforme tabela do 

edital.  

Maria Elisabeth Marques Enfermagem  X -    Os candidatos classificados e aprovados 



serão divulgados na ordem decrescente das 

médias do desempenho, em cada modalidade 

de concorrência (vagas gerais e cota 

específica). Assim, os candidatos mais bem 

classificados serão convocados para preencher 

as vagas do segundo semestre (2018.2) de 

acordo com o edital no Atr. 22. No caso em 

questão sua média ficou inferior a dos 

aprovados. 

Sara dos Santos Pereira Enfermagem  X -    A seleção foi realiza a partir da categoria 

escolhida pelo candidato no ato da inscrição. 

No caso em questão todas as médias da 

categoria ampla concorrência que foram 

aprovadas e que consta na lista de espera são 

superiores a sua. 

 
 

 

João Pessoa, 19 de julho de 2018. 

 

Maria Soraya Pereira Franco Adriano 

Diretora em exercício da ETS 
 


