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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA BOLSISTA E VOLUNTÁRIA 2018  

 

RESULTADO DOS RECURSOS A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 A Universidade do Estado do Pará/UEPA, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, 

torna público o julgamento dos recursos impetrados ao resultado da homologação das inscrições, mediante as condições 

estabelecidas no Edital nº 52/2018-UEPA de 28 de junho de 2018, destinado ao provimento de vagas de monitoria, como 

segue:  

I. DO RESULTADO:  

 

1.1.CAPITAL   -  CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 445/18 Camila Damasceno Ferreira Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.5,alínea “f” e 7.6. Em 
hipótese nenhuma serão recebidos documentos, 
após a entrega destes no Protocolo do Centro 
ou Campus. (Carteira Profissional). 

Nº 448/18 Fabrício da Costa Bitencourt Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a 
entrega destes no Protocolo do Centro ou 
Campus. (formulário de inscrição on line). 

Nº 444/18 
Mauricio Augusto Mendonça da 
Silva 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a 
entrega destes no Protocolo do Centro ou 
Campus. (formulário de inscrição on line). 

Nº 447/18 Layse de Oliveira Monteiro Deferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no subitem 7.5, alínea. 
“b” (Comprovante de votação), foi constatado 
que o aluno não tinha obrigatoriedade, uma 
vez que não havia completado 18 anos na data 
da última eleição. 
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1.2.CAPITAL   -  CURSO DE ENFERMAGEM  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1316 de 
14/08/2018 

BRUNNA SUSEJ 
GUIMARAES GOMES 

Indeferido 

De acordo com o item do Edital 7.2 “As inscrições serão 
realizadas exclusivamente via internet, observado o horário 
de Belém-PA, no endereço eletrônico 
http://sistemas.uepa.br/cadastromonitor/inicial/inicial.php 
das 10h do dia 02/07/2018 às 23h59min do dia 
13/07/2018”. 
 
A candidata se inscreveu após o período estipulado no 
Edital, o que já foi constatado pelo setor de 
Processamento de dados responsável pelo sistema.  

Nº 1322 de 
14/08/2018 

GABRIELA XAVIER 
PANTOJA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 28 
de junho de 2018. Não observância ao disposto no Item VII 
– Da inscrição, subitens 7.5 alínea “d” e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (Certidão de 
nascimento ou de casamento). 

Nº 1326 de 
14/08/2018 

KETHULLY SOARES 
VIEIRA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 28 
de junho de 2018. Não observância ao disposto no Item VII 
– Da inscrição, subitens 7.5 alínea “b” e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (Comprovante 
da última eleição). 

    

 

 

1.3. CAPITAL   -  CURSO DE FISIOTERAPIA  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 4610 de 
14/08/2018 

EVERALDO PINHEIRO 
DA MOTA JUNIOR 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus.  
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1.4. CAPITAL   -  CURSO DE MEDICINA 

 

 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 4625 de 
14/08/2018 

NATÁLIA PANTOJA 
COSTA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4602 de 
14/08/2018 

TALISSA RIBEIRO 
CUNHA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4611 de 
14/08/2018 

RAFAEL RAMOS 
SANTOS COSTA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4612 de 
14/08/2018 

PEDRO NETO 
PARAENSE 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4603 de 
14/08/2018 

PAOLA DOS SANTOS 
DIAS 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4604 de 
14/08/2018 

MATHEUS MARINHO 
RIOS 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4636 de 
14/08/2018 

GUSTAVO CELEIRA DE 
SOUZA 

Indeferido 

Após revisão da documentação apresentada, verificou-se 
que de fato estava em desacordo com as condições 
estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 28 de junho 
de 2018, uma vez que por ocasião das inscrições ao 
certame, não foi apresentado a cópia da carteira  
profissional, nem tão pouco documento comprobatório 
de agendamento para recebimento da mesma, o que 
indeferiu a homologação de sua inscrição. 
O candidato apresenta tal documentação agora em seu 
requerimento. Considerando o sub-item 7.6 que dispõe : 
“Em hipótese nenhuma serão recebidos documentos, após 
a entrega destes no Protocolo do Centro ou Campus.” 
Indeferimos o requerimento. 
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1.4. CAPITAL   -  CURSO DE MEDICINA (Continuação...) 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 4616 de 
14/08/2018 

CARLA MIYUKI MORITA Indeferido 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 
Monitoria Bolsista/Voluntária - 2018, revendo a 
documentação da Candidata observa que a requerente 
teve sua homologação indeferida considerando que a 
mesma não atenderia ao disposto no item 8.2, alínea “e”, 
que trata de disponibilidade de horário. 
Após reanálise foi constatado que a aluna de fato não 
possui disponibilidade para atender ao componente 
curricular.  
 

Nº 4618 de 
14/08/2018 

CAIO DE ARAÚJO 
CORRÊA FORMIGOSA 

 
 
 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.5, alínea “J” (ficha 
individual), o que o faz agora em seu requerimento.  
Considerando o item 7.6. Em hipótese nenhuma serão 
recebidos documentos, após a entrega destes no 
Protocolo do Centro ou Campus, indeferimos o 
requerimento. 

Nº 4620 de 
14/08/2018 

JULIANA SILVA SOARES 

 
 
 
 

Deferido  

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 
Monitoria Bolsista/Voluntária - 2018, revendo a 
documentação da Candidata observou  que a requerente, 
por ocasião das inscrições ao certame, teve sua 
homologação indeferida, considerando que  “Não 
atenderia ao disposto no item 7.5, alínea “h” do Edital 
052/2018, que trata do horário acadêmico. 
Após reanálise foi constatado que a aluna de fato 
entregou uma declaração de horário.  
Diante do exposto, o parecer da Comissão é pelo 
DEFERIMENTO DO PLEITO.  

    

 

1.5. CAPITAL   -  CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 4610 de 
14/08/2018 

SAMARA MACHADO 
PAIVA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.5, alínea “e” 
(comprovante de residência), o que o faz agora em seu 
requerimento.  
Considerando o item 7.6. Em hipótese nenhuma serão 
recebidos documentos, após a entrega destes no 
Protocolo do Centro ou Campus, indeferimos o 
requerimento.  

Nº 4629 de 
14/08/2018 

SAMARA CRISTINA 
LOPES DA SILVA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus. (formulário de 
inscrição on line). 

Nº 4624 de 
14/08/2018 

AMANDA PALMERIM 
DOS SANTOS 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com as 
condições estabelecidas no Edital nº 052/2018-UEPA de 
28 de junho de 2018. Não observância ao disposto no 
Item VII – Da inscrição, subitens 7.5, alínea “J” (ficha 
individual), o que o faz agora em seu requerimento.  
Considerando o item 7.6. Em hipótese nenhuma serão 
recebidos documentos, após a entrega destes no 
Protocolo do Centro ou Campus, indeferimos o 
requerimento. 

    



5 
 

 

 

 

1.6.CAPITAL   -  CURSO DE BIOMEDICINA  

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 4609 de 
14/08/2018 

ERIKA DANIELLE RIBEIRO 
DOURADO 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a 
entrega destes no Protocolo do Centro ou 
Campus. (formulário de inscrição on line). 

 

Nº 4626 de 
14/08/2018 

CELSO ANGELO MARTINS 
LIMA 

Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.4.1 e 7.6. Em hipótese 
nenhuma serão recebidos documentos, após a 
entrega destes no Protocolo do Centro ou 
Campus. (formulário de inscrição on line). 

 

Nº 4627 de 
14/08/2018 

FERNANDA MARTINS BATISTA Indeferido 

Documentação apresentada em desacordo com 
as condições estabelecidas no Edital nº 
052/2018-UEPA de 28 de junho de 2018. Não 
observância ao disposto no Item VII – Da 
inscrição, subitens 7.5, alínea “J” (ficha 
individual), o que o faz agora em seu 
requerimento.  
Considerando o item 7.6. Em hipótese nenhuma 
serão recebidos documentos, após a entrega 
destes no Protocolo do Centro ou Campus, 
indeferimos o requerimento. 

Nº 4605 de 
14/08/2018 

LUAN FELIPE DE SOUZA 
PEREIRA  

Deferido 

Após reanálise foi constatado que o aluno de 
fato não se encontra em dependência, uma vez 
que a disciplina em questão somente foi 
ofertada pelo curso agora, por isso o candidato 
encontra-se fazendo de forma atemporal.  
 
Diante do exposto, o parecer da Comissão é pelo 
DEFERIMENTO DO PLEITO.  
 

    
 

II. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Conforme estabelecido no Edital nº 052/2018-UEPA: 

XI – DOS RECURSOS 
 

(...)  

             11.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
 

11.5. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo do CCBS constitui a última instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

Belém, 16 de agosto de 2018. 
 

Profª. Drª. Vera Regina da Cunha Menezes Palácios. 
Diretora do CCBS/UEPA 


