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Inscrição Nome CURSO VAGA Status Motivo do Indeferimento Análise do Recurso Resultado do 
Recurso 

89052 DANIELE MONTEIRO LIMA 
DE ARAÚJO 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Ampla 
Concorrência 

Indeferida O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou omissão 

na indicação das notas 
referidas ou da documentação 
solicitada (Nota de Português 

divergente do Histórico 
Escolar) 

Os argumentos 
apresentados no recurso 

relativos à média 
aritmética de Português 

estão corretos, e de 
acordo com o item: 

4.3. No caso do 
candidato ter cursado 
uma das disciplinas de 

forma subdividida 
(exemplo: 

gramática, redação e 
literatura, em lugar de 
português), deverá ser 

considerada como 
nota do 3º ano a média 
aritmética das notas das 

disciplinas cursadas. 
Exemplo: Para 

Gramática, Redação e 

DEFERIDO 
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Literatura, a nota de 
Português será a média 

das notas destas 3 

88994 MICAEL SILVANO DOS 
SANTOS 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Ampla 
Concorrência 

Indeferido O candidato não atendeu o 
item do Edital: 

2.7.3. O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou 

omissão na indicação das 
notas referidas ou da 

documentação solicitada 
(Notas de Português/Biologia 

divergentes do Histórico 
Escolar) 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de 
Português e Biologia 
diferem das notas do 

histórico escolar 
apresentado. 

INDEFERIDO 

89044 TEREZA REGINA COSTA 
DO NASCIMENTO 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Ampla 
Concorrência 

Indeferida O candidato não atendeu o 
item do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou 

omissão na indicação das 
notas referidas ou da 

documentação solicitada 
(Divergência de nota) 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de 
Português, Matemática 
e Biologia diferem das 

notas do histórico 
escolar apresentado. 

INDEFERIDO 

89103 DIEGO DAVID DA SILVA Técnico em 
Análises Clínicas 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; renda 

per capita 
inferior ou 
igual a 1,5 

salário 
mínimo; ppi; 

pcd 

Indeferido O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 

2.7.8. O Histórico Escolar ou 
documento equivalente 

anexado DEVERÁ: 
b) conter o nome completo 
do/a candidato/a (Ausência 

de Histórico   Escolar ou 
documento equivalente) 

O candidato não 
apresentou histórico 

escolar de acordo com a 
descrição exigida no 
item 2, e descrito no 

subitem 2.7.8. 

INDEFERIDO 
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88985 AKELANY MARTINS 
PEREIRA 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; renda 

per capita 
inferior ou 
igual a 1,5 

salário 
mínimo; não 

se declararam 
ppi; vagas 

gerais 

Indeferida O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou omissão 

na indicação das notas 
referidas ou da documentação 

solicitada (Notas de 
Português/Matemática/Biolog

ia divergentes do Histórico 
Escolar); 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de Português, 
Matemática e Biologia 
diferem das notas do 

histórico escolar 
apresentado. 

INDEFERIDO 

89302 SUELLEN DA SILVA 
SANTOS 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; 

independente 
de renda; ppi; 
vagas gerais 

Indeferida O candidato não atendeu o 
item do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou 

omissão na indicação das 
notas referidas ou da 

documentação solicitada 
(Nota de Matemática/Biologia 

divergentes do   Histórico 
Escolar) 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de 
Matemática e Biologia 
diferem das notas do 

histórico escolar 
apresentado. 

INDEFERIDO 

89342 GABRIELLE SOARES 
MENDONÇA 

Técnico em 
Análises Clínicas 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; 

independente 
de renda; não 
se declararam 

ppi; vagas 
gerais- 

Indeferida O candidato não atendeu o 
item do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou 

omissão na indicação das 
notas referidas ou da 

documentação solicitada 
(Nota de Português 

divergentes do Histórico      
Escolar)" 

A nota informada no ato 
da inscrição na disciplina 
de Português difere da 

nota do histórico escolar 
apresentado. 

INDEFERIDO 
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89138 FELIPE DA COSTA COELHO Técnico em 
Análises Clínicas 

Ampla 
Concorrência 

Indeferida O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 

2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

eliminação do candidato 
3.4. Havendo erro ou 

omissão na indicação das 
notas referidas ou da 

documentação solicitada 
(Divergências nas notas) 

A média da disciplina de 
Biologia inserida no 

Sigaa no ato da 
inscrição, difere do 
histórico escolar, 

quando realizada a 
conversão de conceitos 
em médias (de acordo 

com a tabela de 
equivalência de 

conceitos e notas 
numéricas para ensino 

médio anexada). 
 

INDEFERIDO 

89304 KALYENNE ALEXANDRE 
SILVA 

Técnico em 
Agente 

Comunitário de 
Saúde 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; 

independente 
de renda; ppi; 
vagas gerais 

Indeferida O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 
2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 
eliminação do candidato 
2.7.7. Os candidatos deverão 
anexar no momento da 
inscrição documentos 
constantes no item 8 e seus 
subitens. A documentação 
anexada deverá ser legível e de 
boa qualidade de imagem, o 
não cumprimento poderá 
resultar em indeferimento de 
inscrição. 
2.7.16.O candidato será 
eliminado a qualquer tempo 
mediante a verificação da 
inexatidão. 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de Português, 
Matemática e Biologia 
diferem das notas do 

histórico escolar 
apresentado. 

INDEFERIDO 

89337
  

MICHELE MEDEIROS DE 
LIMA BEZERRA 

Técnico em 
Agente 

Comunitário de 
Saúde 

Cotas para 
egressos de 

escola 
pública; 

Indeferida O candidato não atendeu os 
itens do Edital: 
2.7.3.O preenchimento 
incorreto poderá resultar em 

As notas informadas no 
ato da inscrição nas 

disciplinas de Português, 
Matemática e Biologia 

INDEFERIDO 
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independente 
de renda; não 
se declararam 

ppi; vagas 
gerais 

eliminação do candidato 
2.7.16.O candidato será 
eliminado a qualquer tempo 
mediante a verificação da 
inexatidão. 

diferem das notas do 
histórico escolar 

apresentado. 

 

 

 

JOÃO PESSOA, 27/12/2022 

 

Fábia Danielle Sales Cunha Medeiros e Silva 

Presidente da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Unificado  
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