
  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE   
 

 

Análise da documentação da 4ª Chamada Lista de Espera 

 Cadastramento Obrigatório EDITAL 04/2022/ETS/CCS/UFPB, referente a  Lista de Espera Edital nº 

03/2022/ETS/CCS/UFPB Processos Seletivo Unificado 2022.1 para Cursos Técnicos da Escola Técnica de Saúde da UFPB 

 

CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

Divulgação da Análise da documentação da 4ª Chamada Lista de Espera 

 

4.2.1 PARA CANDIDATOS QUE FORAM CLASSIFICADOS NO SISTEMA DE COTAS PARA EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA; 

RENDA PER CAPITA INFERIOR OU IGUAL A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO; PPI; VAGAS GERAIS. 

Inscrição Nome Status Motivo do Indeferimento 

76306 JOSINEIDE DIAS DE OLIVEIRA Indeferido O candidato não atendeu ao Item 4.2.1 

Alínea i) Autodeclaração étnico-racial, confirmando informação prestada no ato 

da inscrição. (Anexo B deste Edital); 

Alínea k) Comprovação da renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um 

vírgula cinco) salário mínimo per capita (dispostos no item 5 e seus subitens). 

Alínea l) Declaração de Composição do Núcleo Familiar (disponível no 

formulário de requerimento para comprovação de renda familiar - anexo C deste 

Edital). 
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I - A Declaração de Composição do Núcleo Familiar deverá ser composta com a 

documentação solicitada (dispostos no item 5 e seus subitens) e referente a todas 

as pessoas que compõem o grupo familiar e que dependem da mesma renda. 

II - Para membros declarados no grupo familiar que não tenham relação de 

parentesco com o(a) estudante, ou cuja família de origem (pai e/ou mãe) é 

diferente da família do(a) estudante(a), deverá ser apresentada documentação 

comprobatória do vínculo/dependência (termo de guarda ou documentos 

referentes à tutela, curatela, adoção, Termo de guarda e responsabilidade ou 

documento expedido por 

juiz). 

 

77585 JEFFERSON DOS SANTOS LIRA Indeferido O candidato não atendeu ao Item 4.2.1 

Alínea d) Certidão de quitação eleitoral 

Alínea l) Declaração de Composição do Núcleo Familiar (disponível no 

formulário de requerimento para comprovação de renda familiar - anexo C deste 

Edital). 

I - A Declaração de Composição do Núcleo Familiar deverá ser composta com a 

documentação solicitada (dispostos no item 5 e seus subitens) e referente a todas 

as pessoas que compõem o grupo familiar e que dependem da mesma renda. 

II - Para membros declarados no grupo familiar que não tenham relação de 

parentesco com o(a) estudante, ou cuja família de origem (pai e/ou mãe) é 

diferente da família do(a) estudante(a), deverá ser apresentada documentação 
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comprobatória do vínculo/dependência (termo de guarda ou documentos 

referentes à tutela, curatela, adoção, Termo de guarda e responsabilidade ou 

documento expedido por 

juiz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


