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QUINTA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO 

  
 

O candidato com situação CLASSIFICADO(A) E APROVADO(A) deverá preencher o formulário de 
matrícula que se encontra no anexo F (disponível no edital 10\2021). Após o preenchimento do 
formulário de matrícula o documento deverá ser enviado (em formato PDF) para o e-mail 
processoseletivo.ets.ufpb@gmail.com, do dia 25 a 28 de fevereiro de 2022 (até às 23h59) junto 
aos seguintes documentos: 

 
a) Comprovante de residência atualizado em nome do candidato (em PDF); 

 
b) Certificado de conclusão do Ensino Médio (em PDF) carimbado e assinado 
pelo responsável da instituição e pelo aluno; 

 
c) Histórico escolar do Ensino Médio (em PDF) carimbado e assinado pela 
instituição oucom certificação digital da instituição de ensino; 

 
d) Cédula de Identidade (em PDF); 

 
e) CPF (em PDF); 

 
f) Prova de quitação com o Serviço Militar (em PDF), para os candidatos do 

sexo masculino; 
 

 

O candidato aprovado fará, obrigatoriamente, sua matrícula, de forma on-line. O não cumprimento da 
normativa poderá acarretar em desclassificação. 

 
O candidato que não efetuar a matrícula no prazo estabelecido será considerado desistente do 
processo e a vaga será destinada às chamadas subsequentes. 

 
A posteriori solicitaremos a apresentação, presencialmente, dos documentos (originais e 
cópias). 

 
 

Solicitamos que ao enviar o e-mail informe no assunto o nome completo e curso 
referente a matrícula e una os PDFs em um único arquivo. 
 

 

CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
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Ampla Concorrência 

 

 
Nota 

 

 
Situação 

01 CLEYWSON HEWERTON SANTANA     6,93 CLASSIFICADO(A) E APROVADO(A) 

 

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022 
 

Maria Soraya Pereira Franco Adriano 
Diretora da ETS 


