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Relação  dos  candidatos  que  obtiveram  resultado  do  pedido  de  recurso  da  inscrição
DEFERIDO do Processo  Seletivo  unificado para  ingresso  de  novos  alunos  no  semestre  letivo
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RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS APÓS

 RECURSO DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME CURSO
TÉCNICO

OBSERVAÇÕES SITUAÇÃO

MARIA GRAZIELLA 
BARBOSA VIEIRA

ENFERMAGEM - DEFERIDA

RAYENNE CONCEIÇÃO 
DE CARVALHO

ENFERMAGEM - DEFERIDA

 

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 ENFERMAGEM

NOME CURSO
TÉCNICO

OBSERVAÇÕES SITUAÇÃO

ADEILTON DANTAS 
DA SILVA

ENFERMAGEM

Candidato  (a)  não  inseriu  as  médias
utilizando  a  vírgula,  para  que  o  SIGAA
possa reconhecer  corretamente  a  média,  o
que resultou em indeferimento de inscrição
de acordo com o item 16.8 e 16.9 do edital.

INDEFERIDA

BRUNO PEREIRA DA 
LUZ

ENFERMAGEM
Candidato (a) não atendeu aos itens 4.1, 10
e 10.1 do edital.

INDEFERIDA

ERIKA BARBOSA 
CANDEIA

ENFERMAGEM
Candidato (a) não atendeu aos itens 4.2, 4.3
e 16.9 do edital. 

INDEFERIDA

GABRIELY DA SILVA 
LEITE

ENFERMAGEM Candidato (a) não inseriu médias utilizando
a  vírgula,  para  que  o  SIGAA  possa
reconhecer  corretamente  a  média,  o  que
resultou em indeferimento de inscrição de
acordo  com  os  itens  14,  16.8  e  16.9  do
edital

INDEFERIDA



INNGRYD 
MONTENEGRO 
MARCELINO

ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
da  média  de  Português,  Matemática  e
Ciências  o que  resultou  em indeferimento
de inscrição de acordo com os itens 10.1 e
14 do edital.

INDEFERIDA

ISRAEL DOS SANTOS 
DUARTE FILHO

ENFERMAGEM

Candidato  (a)  realizou  a  inserção  de
documentação incompleta (faltando o verso
do  RG)  no  SIGAA,  o  que  resultou  em
indeferimento de inscrição, de acordo com
os itens 4.3 e 14 do edital.

INDEFERIDA

JOANA DARC 
JACINTO 
GONÇALVES

ENFERMAGEM

Candidato  (a)  realizou  a  inserção  de
documentação incompleta (faltando a frente
e o verso do CPF, pois no RG não consta o
número do CPF) no SIGAA, o que resultou
em indeferimento  de  inscrição,  de  acordo
com o item 4.3.

INDEFERIDA

LUCIANA DA SILVA ENFERMAGEM
Candidato (a) não atendeu aos itens 4.2 e
4.3  do  edital,  apresentando  documentação
ilegível.

INDEFERIDA

LUCILENE MELO DA 
SILVA

ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
das  médias  de Português  e  Matemática,  o
que resultou em indeferimento de inscrição
de acordo com os itens 14 e 10.1 do edital.

INDEFERIDA

MARCELO ALVES DA 
SILVA ENFERMAGEM

Candidato (a) não inseriu médias utilizando
a  vírgula,  para  que  o  SIGAA  possa
reconhecer  corretamente  a  média,  o  que
resultou em indeferimento de inscrição de
acordo  com  os  itens  14,  16.8  e  16.9  do
edital.

INDEFERIDA

MARCOS ANTONIO 
GOMES DE LIMA 
FILHO

ENFERMAGEM

Candidato  (a)  realizou  a  inserção  de
documentação  incompleta  (faltando  o
certificado de conclusão do ensino médio)
no  SIGAA,  o  que  resultou  em
indeferimento de inscrição, de acordo com
o item 4.3.

INDEFERIDA

MARIA FRANCIELLY 
DO NASCIMENTO 
MARQUES

ENFERMAGEM
Candidato  (a)  não  atendeu  aos  itens  10,
10.1 do edital. 

INDEFERIDA

MARIA GABRIELA 
SOARES DOS 
SANTOS

ENFERMAGEM

Candidato (a) não inseriu médias utilizando
a  vírgula,  para  que  o  SIGAA  possa
reconhecer  corretamente  a  média,  o  que
resultou em indeferimento de inscrição de
acordo  com  os  itens  14,  16.8  e  16.9  do
edital.

INDEFERIDA

MARIA RITA VITAL 
GUEDES FREIRE

ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
das  médias  de Português  e  Matemática,  o
que resultou em indeferimento de inscrição
de acordo com os itens 10.1 e 14 do edital.

INDEFERIDA

MARIANA DE SOUSA 
ENFERMAGEM Candidato  (a)  realizou  a  inserção  de

documentação de forma que não é possível
INDEFERIDA



CABEDO
identificar  e  comprovar  a  média  de
português, o que resultou em indeferimento
de inscrição, de acordo com o item 4.3.

MARYANNA 
FLORENCE BARBOSA
SILVA

ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
da média de Português o que resultou em
indeferimento de inscrição de acordo com
os itens 10.1 e 14 do edital.

INDEFERIDA

MAYARA LIMA 
MOURA ENFERMAGEM

Candidato (a) não inseriu médias utilizando
a  vírgula,  para  que  o  SIGAA  possa
reconhecer  corretamente  a  média,  o  que
resultou em indeferimento de inscrição de
acordo  com  os  itens  14,  16.8  e  16.9  do
edital.

INDEFERIDA

RAQUEL MARIANA 
SOUTO DE 
CARVALHO SILVA

ENFERMAGEM

Candidato (a) não inseriu médias utilizando
a  vírgula,  para  que  o  SIGAA  possa
reconhecer  corretamente  a  média,  o  que
resultou em indeferimento de inscrição de
acordo  com  os  itens  14,  16.8  e  16.9  do
edital.

INDEFERIDA

ROBERTA LAVYNIA 
DE ALMEIDA SILVA ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
das  médias  de Português  e  Matemática,  o
que resultou em indeferimento de inscrição
de acordo com o item 10.1 do edital.

INDEFERIDA

VALÉRIA LOPES 
MOTTA

ENFERMAGEM
Candidato(a) não atendeu aos itens 10, 10.1
e 14.

INDEFERIDA

WELLINGTON 
BERNADO SILVA

ENFERMAGEM

Candidato (a) inseriu com erro a indicação
da  média  de  Português,  Matemática  e
Ciências  o que  resultou  em indeferimento
de inscrição de acordo com os itens 10.1 e
14 do edital.

INDEFERIDA

João Pessoa, 19 de julho de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM: 

 PROF DRa MARCELLA COSTA SOUTO DUARTE 
PROF DRa MARCIA RIQUE CARICIO 

PROF Ma JULIANA PAIVA GOES RAMALHO 
PROF Ma REBEKA MARIA DE OLIVEIRA BELO


