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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:  

1.2. INTERIOR – SANTARÉM   

1.3. Curso de Enfermagem 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº 1992/2018-Campus 
XII 

Aline Mendes Cardoso Deferido 

A Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo de Monitoria Bolsista/Voluntária 
- 2018 reanalisou a documentação do 
Candidato e foi homologado para o 
componente curricular Enfermagem 
Comunitária II no curso de enfermagem, 
no entanto seu nome não foi digitado na 
lista de homologados, o qual será 
retificado. O parecer da Comissão é pelo 
DEFERIMENTO DO PLEITO.  

Nº 2020/2018-Campus 
XII 

Lenara da Silva Carvalho Deferido 

A Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo de Monitoria Bolsista/Voluntária 
- 2018 reanalisou a documentação do 
Candidato e foi homologado para o 
componente curricular MICROBIOLOGIA 
no curso de enfermagem, no entanto seu 
nome não foi digitado na lista de 
homologados, o qual será retificado. O 
parecer da Comissão é pelo 
DEFERIMENTO DO PLEITO. 

Nº 2018/2018-Campus 
XII 

Gustavo Abreu Freitas Indeferido 

Não apresentou o documento referente 
à comprovação da ultima eleição e nem 
copia da comprovação de justificativa o 
que indeferiu a homologação de sua 
inscrição, estando todos os documentos 
listados no edital com exceção da 
comprovante da ultima eleição. 

Nº 2020/2018-Campus 
XII 

Daniele Silva de Freitas 
Indeferido 

 

 Não atendeu ao critério j) não estar em 
dependência ou reprovado na serie ou 
semestre letivo do sub-ítem 7.5 do edital 
de seleção, o que indeferiu a 
homologação de sua inscrição. (Ficha 
individual com aproveitamento do 
componente curricular a que concorre, 
fornecido pelo CRCA ou Campus de 
Interiorização) o parecer da Comissão é 
pelo INDEFERIMENTO DO PLEITO. 
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Nº /2008-Campus XII 
Raiane Cristina Mourão do 
Nascimento 

Indeferido 

A Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo de Monitoria Bolsista/Voluntária 
- 2018, revendo a documentação da 
Candidata observa que a mesma, por 
ocasião das inscrições ao certame, não 
apresentou o documento referente à 
Declaração de Matrícula o que indeferiu 
a homologação de sua inscrição, estando 
todos os documentos listados no edital 
com exceção  do horário acadêmico. 

     

 

 

1.4. Curso de Educação Física 

PROTOCOLO NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Nº /2018-Campus XII 
Milena Conceição Silva 
Rocha 

 
 

Deferido 
 
 
 
 
 
 

A Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo de Monitoria Bolsista/Voluntária 
- 2018 reanalisou a documentação do 
Candidato e foi homologado para o 
componente curricular no curso de 
Educação Física, no entanto seu nome 
não foi digitado na lista de homologados, 
o qual será retificado. O parecer da 
Comissão é pelo DEFERIMENTO DO 
PLEITO.  

    

 

I. 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 

 


