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RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS APÓS RECURSO

DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

NOME CURSO
TÉCNICO

OBSERVAÇÕES SITUAÇÃO

ROSEMERE CLEMENTINO 
PEREIRA

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

Em análise suplementar a documentação 
acostada a inscrição em questão, foi 
verificada a documentação acostada, O 
CORRETO PREENCHIMENTO DAS 
NOTAS REFERENTES AS DISCIPLINAS 
DE Português, Matemática e Biologia, 
sendo dessa forma deferido o recurso da 
candidata

DEFERIDO

GUARIATA OLIVEIRA 
ALVES

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

Em análise suplementar a documentação 
acostada a inscrição em questão, foi 
verificada a documentação acostada, O 
CORRETO PREENCHIMENTO DAS 
NOTAS REFERENTES AS DISCIPLINAS 
DE Português, Matemática e Biologia, 
sendo dessa forma deferido o recurso da 
candidata

DEFERIDO

 

Relação dos candidatos que obtiveram resultado do pedido de recurso da inscrição
INDEFERIDO do Processo Seletivo unificado para ingresso de novos alunos no semestre
letivo 2021.1.
                    

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS APÓS RECURSO
DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

NOME CURSO
TÉCNICO

OBSERVAÇÕES SITUAÇÃO

ADRIANO CÂNDIDO Curso técnico 
em análises 
Clínicas

As notas informadas estão em desacordo 
com o item 16.8 do edital que diz: 16.8 
Deverá ser inserido no sistema de inscrição 

Indeferido



as notas dentro da escala de 0,00 a 10,00, 
sendo considerado duas casas decimais após
a VIRGULA, quando houver necessidade. 
No caso dos candidatos que tenham notas 
de 10,00 a 100,00 deverá ser transformado 
para a escala solicitada (exemplo: nota 75 
será igual a 7,50 de média; ou nota 96 será 
igual a 9,60 de média).
O indeferimento segue o item 14 do edital 
que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

ERLANE CARDOSO 
VICENTE

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

O Item 16.7 do edital especifica que 
candidatos certificados no nível de 
conclusão do ensino médio por meio do 
ENCCEJA devem informar as referidas 
notas obtidas no certificado, especificando 
nos itens 16.7.1, 16.7.2 e 16.7.3 a 
correspondência das médias das disciplinas. 
Desta forma, enfatizamos o item 14 deste 
edital: O candidato é o UNICO responsável 
pelo correto preenchimento do Formulário 
de Inscrição.

Indeferido

GUSTAVO VIUDES 
FRABETTI

Curso técnico 
em análises 
clínicas

As notas informadas estão em desacordo 
com o item 16.8 do edital que diz: 16.8 
Deverá ser inserido no sistema de inscrição 
as notas dentro da escala de 0,00 a 10,00, 
sendo considerado duas casas decimais após
a VIRGULA, quando houver necessidade. 
No caso dos candidatos que tenham notas 
de 10,00 a 100,00 deverá ser transformado 
para a escala solicitada (exemplo: nota 75 
será igual a 7,50 de média; ou nota 96 será 
igual a 9,60 de média).
O indeferimento segue o item 14 do edital 
que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

Indeferido

INGRID SOUZA LOPES DA 
SILVA 

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

As notas informadas das disciplinas de 
Português, Matemática e Biologia não 
condizem com as apresentadas no histórico. 
Com isso a inscrição está em desacordo 
com os itens:
16.1 No caso dos candidatos que cursaram o
1o, 2o e 3o ano do Ensino Médio de forma 
regular, deverá ser inserida, a média do 3o 
ano do Ensino Médio para cada disciplina já
especificada.

Indeferido



O indeferimento segue o item 14 do edital 
que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

JANICLEBIA MONTEIRO 
DE ARAÚJO SILVA

Curso técnico 
em Análises 
Clínicas

A inscrição está em desacordo com o tem 
4.3 do edital que diz A inserção de 
documentação incompleta, ilegível ou que 
não comprove as exigências deste Edital 
terão resultado de análise INDEFERIDO e 
com item 10.1 do edital no que diz havendo 
erro ou omissão na indicação das médias 
referidas ou da documentação solicitada, a 
inscrição ao processo seletivo será 
indeferida. O candidato não anexou o 
histórico escolar e informou média de 
português incorreta. O indeferimento segue 
o item 14 do edital que diz: O candidato é o 
UNICO responsável pelo correto 
preenchimento do Formulário de Inscrição. 

Indeferido

JOHNATHAN ÉMERSON 
DA SILVA MELO

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

A inscrição está em desacordo com o tem 
4.3 do edital que diz A inserção de 
documentação incompleta, ilegível ou que 
não comprove as exigências deste Edital 
terão resultado de análise INDEFERIDO. O
candidato não anexou o verso do histórico 
contendo as médias das disciplinas cursadas
no 3º ano do ensino médio.

Indeferido

LILIANA DA SILVA 
SANTOS

Curso técnico 
em análises 
clínicas

A inscrição está em desacordo com o tem 
10.1 do edital que diz havendo erro ou 
omissão na indicação das médias referidas 
ou da documentação solicitada, a inscrição 
ao processo seletivo será indeferida. O 
candidato informou média de matemática 
incorreta. O indeferimento segue o item 14 
do edital que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição. 

Indeferido

MARIA DA CONCEIÇÃO 
JOSE DE ARAÚJO

Curso técnico 
em análises 
clínicas

A inscrição está em desacordo com o tem 
4.3 do edital que diz A inserção de 
documentação incompleta, ilegível ou que 
não comprove as exigências deste Edital 
terão resultado de análise INDEFERIDO. O
candidato não anexou o verso do histórico 
contendo as médias das disciplinas cursadas
no 3º ano do ensino médio.

Indeferido

MICHAEL SHUMARCHER 
DA ROCHA SILVA

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

As notas informadas das disciplinas de 
Português, Matemática e Biologia não 
condizem com as apresentadas no histórico. 
Com isso a inscrição está em desacordo 

Indeferido



com os itens:
16.1 No caso dos candidatos que cursaram o
1o, 2o e 3o ano do Ensino Médio de forma 
regular, deverá ser inserida, a média do 3o 
ano do Ensino Médio para cada disciplina já
especificada.
O indeferimento segue o item 14 do edital 
que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

VICTOR FELLIPE DOS 
SANTOS GOMES

Curso técnico 
em análises 
Clínicas

A nota informada pelo candidato na 
disciplina de português apresentou 
divergência quanto ao Item 16.2 do edital, 
referente a média da disciplina de 
Português, Literatura e Redação, 
apresentando erro no cálculo da média (7,7).
Além do erro na informação nota de 
português, ainda foi observada uma 
divergência de informação da nota referente
a disciplina de Matemática entre o histórico 
e formulário. 
O indeferimento segue o item 14 do edital 
que diz: O candidato é o UNICO 
responsável pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição.

Indeferido

João Pessoa, 19 de julho de 2021.
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