UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA BOLSISTA E VOLUNTÁRIA 2017
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 55/2017-UEPA de 10 de maio de 2017, destinado ao provimento de vagas de monitoria, como
segue:
I.

DO RESULTADO:

1.1.CAPITAL - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO
RESULTADO

Nº 01

Vanessa Rodrigues Martins de
Carvalho

Nº 02

Sarah Medeiros Vilhena

Deferido

Nº 03

Débora Cardoso Gonçalves
Maciel

Deferido

Nº 04

Ariane Capela Mendes

Deferido

Nº 05

Larissa Walenna Barbosa
Gusmão

Deferido

Nº 06

Belissa Rita de Lima Silva

Deferido

Nº 07

Pedro Rogério Pantoja Lobo

Deferido

Indeferido

JUSTIFICATIVA
Documentação apresentada em desacordo com
as condições estabelecidas no Edital nº
055/2017-UEPA de 10 de maio de 2017. Não
observância ao disposto no item 7.4- alínea b. A
candidata não anexou o comprovante de
votação do 1° turno, nem tampouco um
comprovante do TRE de quitação com suas
obrigações eleitorais constando situação
REGULAR.
Após reanálise da documentação a comissão
observa que a candidata atende ao disposto no
item 8.2 alínea “C” do edital, não estando em
dependência ou reprovada na série ou semestre
letivo. Diante do fato, o parecer da Comissão é
pelo DEFERIMENTO DO PLEITO.
Correção do Nome :
Onde Se Lê: Dilma Cardoso Maciel;
Leia-se: Débora Cardoso Gonçalves Maciel.
Correção do Nome:
Onde Se Lê: Ariene Capela Mendes;
Leia-se: Ariane Capela Mendes
Após reanalise pela banca examinadora foi
encontrada a documentação exigida no item 7.4
alínea ”b” do Edital nº 055/2017-UEPA
(comprovante do TRE de quitação com suas
obrigações eleitorais constando situação
REGULAR). Diante do fato, o parecer da
Comissão é pelo DEFERIMENTO DO PLEITO.
Após reanalise pela banca examinadora foi
encontrada a documentação exigida no item 7.4
alínea ”a” do Edital nº 055/2017-UEPA
(carteira de Identidade e CPF). Diante do fato, o
parecer da Comissão é pelo DEFERIMENTO DO
PLEITO.
Após reanálise da documentação a comissão
observa que o candidato atende ao disposto no
item 8.2 alínea “C” do edital, não estando em
dependência ou reprovado na série ou semestre
letivo. Diante do fato, o parecer da Comissão é
pelo DEFERIMENTO DO PLEITO.
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1.2.CAPITAL - CURSO DE ENFERMAGEM
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO
RESULTADO
Nº 2017234336

Walquíria do Socorro Souza de
Oliveira

Nº 2017235147

Sande de Almeida Moreira

Nº 2017234119

Paula Regina de Melo Rocha

Indeferido

Nº 2017236462

Vitória Regina Silva Teixeira

Indeferido

Nº 2017232872

Lucivaldo Almeida Alves

Indeferido

Nº 2017232898

Ana Clice Neves Sanches

Indeferido

Indeferido

Deferido

JUSTIFICATIVA
Documentação apresentada fora do prazo em
desacordo com as condições estabelecidas no
Edital nº 055/2017-UEPA de 10 de maio de
2017. Não observância ao disposto no subitem
7.5
Documentação apresentada em desacordo com
as condições estabelecidas no Edital nº
055/2017-UEPA de 10 de maio de 2017. Não
observância ao disposto no subitem 7.4, alínea
“b”. Após a reanálise foi constatado que a
candidata apresentou comprovante de
justificativa de voto nas últimas eleições.
Documentação apresentada fora do prazo em
desacordo com as condições estabelecidas no
Edital nº 055/2017-UEPA de 10 de maio de
2017. Não observância ao disposto no subitem
7.5
Documentação apresentada fora do prazo em
desacordo com as condições estabelecidas no
Edital nº 055/2017-UEPA de 10 de maio de
2017. Não observância ao disposto no subitem
7.5
Candidato não apresentou a documentação
exigida no item 7.4 alinea b. do Edital nº
055/2017-UEPA de 10 de maio de 2017 (título
de eleitor e comprovante de votação nas últimas
eleições).
Candidata não preencheu a declaração de
disponibilidade de horário exigida no subitem
7.3.1, nem apresentou a documentação exigida
no item 7.4 alinea h. do Edital nº 055/2017UEPA de 10 de maio de 2017 (horário
acadêmico).
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1.3.CAPITAL - CURSO DE FISIOTERAPIA
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO
Nº 1938/ 2017
31 / 05 / 2017

Nº 1966/2017
01/06/2017

Nº 1986/2017
01/06/2017

RESULTADO

Gabriel Paes de Lima

Indeferido

Elaine da Silva Abreu

Deferido

Leonardo Breno do Nascimento de
Aviz

Deferido

1.4.CAPITAL - CURSO DE MEDICINA
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

Nº 1932 / 2017
31 / 05 / 2017

Gisele Moura de Oliveira Leite

Nº 1939 / 2017
31 / 05 / 2017

Willam Rodrigues Costa

Indeferido

Nº 1946 / 2017
31 / 05 / 2017

Fabrício Maués Santos Rodrigues

Indeferido

Nº 1947 / 2017
31 / 05 / 2017

Josué da Silva Neves Sobrinho

Nº 1943 / 2017
31 / 05 / 2017

Vítor Ferro e Silva Colares

Deferido

Deferido

Indeferido

JUSTIFICATIVA
Não há opção de troca de turno. O candidato
deverá permanecer no turno o qual escolheu no
momento da inscrição on line.
A
candidata
inscreveu-se
para
Eixo
Morfofuncional (tarde) seu nome foi
homologado em Eixo Habilidades Profissional. A
comissão acatou o recurso, fazendo a devida
correção.
Correção do NomeOnde Se Lê: Leonardo do Nascimento de Aviz;
Leia-se: Leonardo Breno do Nascimento de Aviz.

JUSTIFICATIVA
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças e quartas-feiras e, foi
verificado que de fato a candidata terá
disponibilidade as quartas-feiras.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças e sextas-feiras e o
candidato não possui disponibilidade para
atender os dias citados durante todo o segundo
semestre de 2017.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que o
candidato está no internato com seu horário
comprometido integralmente.
Correção do Nome- Onde Se Lê: JOSÉ da Silva
Neves Sobrinho; Leia-se: JOSUÉ da Silva Neves
Sobrinho.
A necessidade do componente curricular são
nos dias de terças e quartas-feiras (Manhã) e
quinta e sexta-feira(tarde) e o candidato tem
disponibilidade para atender apenas um
momento (quinta) dos quatro exigidos pelo
componente.
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CURSO DE MEDICINA (CONTINUAÇÃO)
PROTOCOLO

NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

Nº 1937 / 2017
31 / 05 / 2017

Thuany Vulcão Raniéri Brito

Deferido

Nº 1954 / 2017
01 / 06 / 2017

Maria Pinheiro da Costa

Deferido

Nº 1957 / 2017
01 / 06 / 2017

Camila Dias Pastana

Indeferido

Nº 1956 / 2017
01 / 06 / 2017

David Anchieta Costa do
Nascimento

Indeferido

Nº 1964 / 2017
01 / 06 / 2017

Juliana Manoella Monteiro de
Oliveira

Indeferido

Nº 1958 / 2017
01 / 06 / 2017

Sérgio Antonio Batista dos Santos
Filho

Indeferido

Nº 1985 / 2017
01 / 06 / 2017

Vânia Nazaré Maia dos Santos

Indeferido

JUSTIFICATIVA
Não possuía 18 anos na data da eleição.
Correção do Nome- Onde Se Lê: MÁRIO
Pinheiro da Costa; Leia-se: MARIA Pinheiro da
Costa
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que a
candidata não possui disponibilidade para
acompanhar as atividades do componente
curricular pleiteado.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que o
candidato não possui disponibilidade para
acompanhar as atividades do componente
curricular pleiteado.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que a
candidata não possui disponibilidade para
acompanhar as atividades do componente
curricular pleiteado.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que o
candidato não possui disponibilidade para
acompanhar as atividades do componente
curricular pleiteado.
A necessidade do componente curricular é
essencialmente as terças, quartas, quintas e
sextas-feiras (manhã) e, foi verificado que a
candidata não possui disponibilidade para
acompanhar as atividades do componente
curricular pleiteado.
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1.5.CAPITAL - CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO
RESULTADO
Nº 1931/2017
31 / 05 / 2017

Lorena Wanzeler Fortuna

Deferido

Nº 1960/2017
01/06/2017

Thayanah Pereira Oliveira

1ªSolicitação
Deferida

Nº 1960/2017
01/06/2017

Thayanah Pereira Oliveira

Nº 1979/2017
01/06/2017

Zenira Paula Becker Teixeira de
Sousa

1.6 INTERIOR – CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

2ªSolicitação
Deferida

Deferido

RESULTADO

Nº 309/ 2017 Campus
VII

Rosyanne da Silva e Silva

Indeferido

Nº 307/2017 Campus
VII

Thaynam Lopes da Silva

Indeferido

Nº 308/2017 Campus
VII

Ângela Maria Monteiro
Barbosa

Indeferido

1.7. INTERIOR – SANTARÉM
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

Nº 1958/2017-Campus XII
31/05/2017

Thamires Pinheiro
Guimarães

Deferido

Nº 1971/2017-Campus XII
31/05/2017

Sheila Silva dos Santos

Deferido

JUSTIFICATIVA
O recurso foi acolhido e deferido,
considerando que a candidata de fato havia
apresentado o documento comprobatório de
horário no momento da inscrição.
Correção do Nome:
Onde Se Lê: THAYNA Pereira Oliveira;
Leia-se: THAYANAH Pereira Oliveira.
O recurso foi acolhido e deferido,
considerando que a candidata de fato
apresenta disponibilidade de horário para
atender ao componente curricular.
O recurso foi acolhido e deferido,
considerando que a candidata de fato havia
apresentado o documento comprobatório de
horário no momento da inscrição.

JUSTIFICATIVA
A documentação apresentada permanece
em desacordo com o solicitado nos subitens
7.3.1 e 7.3.4 (devidamente encadernados).
A documentação apresentada permanece
em desacordo com o solicitado nos subitens
7.3.1 e 7.3.4 (devidamente encadernados).
Recurso impetrado por terceiros, sem
procuração. Documentação apresentada fora
do prazo em desacordo com as condições
estabelecidas no Edital nº 055/2017-UEPA de
10 de maio de 2017. Não observância ao
disposto no subitem 7.5

JUSTIFICATIVA
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome da candidata
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome da candidata
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
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SANTARÉM (CONTINUAÇÃO)
PROTOCOLO

NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

Nº 1964/2017-Campus XII
31/05/2017

Karen Evelin Pedroso de
Sousa

Deferido

Nº 1962/2017-Campus XII
31/05/2017

Mateus Eduardo Horta da
Costa

Deferido

Nº 1960/2017-Campus XII
31/05/2017

Raylander Silva Chagas

Deferido

Nº 1959/2017-Campus XII
31/05/2017

Keliane dos Santos Serra

Deferido

Nº 1983/2017-Campus XII
31/05/2017

Joab Costa Maia

Deferido

Nº 1976/2017-Campus XII
31/05/2017

Flávio da Silva Costa
Umbelino

Deferido

Nº 1979/2017-Campus XII
31/05/2017

Ailla Caroline Batista da
Silva

Indeferido

JUSTIFICATIVA
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome da candidata
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome do candidato
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome do candidato
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
A Sub-Comissão organizadora do processo
seletivo em Santarém, observou que no
momento de enviar o resultado das
homologações para publicação no site da
UEPA deixou de incluir o nome da candidata
requerente.
Diante do exposto, passa a incluí-lo, no
resultado das inscrições HOMOLOGADAS
PÓS-RECURSOS.
Após reanalise pela banca examinadora foi
encontrada a documentação exigida no
subitem 7.4. alínea “b”( Comprovante da
última eleição), bem como, foi constatado
que de fato o candidato atende ao disposto
no item 8.2 alínea “C” do edital, não estando
em dependência ou reprovada na série ou
semestre letivo.
Diante do fato, o parecer da Comissão é pelo
DEFERIMENTO DO PLEITO.
Após reanalise pela banca examinadora foi
encontrada a documentação exigida no
subitem 7.3.1.(declaração de disponibilidade
de horário/ anexo IV do Edital)
Diante do fato, o parecer da Comissão é pelo
DEFERIMENTO DO PLEITO.
A candidata não apresentou o documento
solicitado no subitem 7.3.1.(declaração de
disponibilidade de horário/ anexo IV do
Edital).
Após a análise do recurso e da
documentação da candidata, considerando o
item 7.5 do edital, a Banca Examinadora
INDEFERE o pleito.
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SANTARÉM (CONTINUAÇÃO)
PROTOCOLO

NOME DO CANDIDATO

RESULTADO

Nº 1981/2017-Campus XII
31/05/2017

Ademir Ferreira Sousa

Indeferido

Nº 1972/2017-Campus XII
31/05/2017

Renan Fróis Santana

Indeferido

Nº 1970/2017-Campus XII
31/05/2017

Bruna Larissa Ferreira
Vieira

Indeferido

JUSTIFICATIVA
O candidato não apresentou o documento
solicitado no subitem 7.3.1.(Imprimir o
formulário de Inscrição e a declaração de
disponibilidade de horário, anexo IV do Edital,
juntá-los
às
cópias
dos
documentos
encadernados relacionados no subitem 7.4.),
Após a análise do recurso e da documentação
do candidato, considerando o item 7.5 do edital,
a Banca Examinadora INDEFERE o pleito.
O candidato não apresentou o documento
solicitado no subitem 7.3.1.(declaração de
disponibilidade de horário/ anexo IV do Edital).
Após a análise do recurso e da documentação
do candidato, considerando o item 7.5 do edital,
a Banca Examinadora INDEFERE o pleito.
A candidata não apresentou o documento
solicitado no item 7.4. alínea “b” (comprovante
da última eleição).
Após a análise do recurso e da documentação da
candidata, considerando o item 7.5 do edital, a
Banca Examinadora INDEFERE o pleito.
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1.7. INTERIOR – TUCURUÍ
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

Nº 388/2017-Campus XIII
01/06/2017

Luan Clementino de
Medeiros Aires

RESULTADO

JUSTIFICATIVA

Deferido

Solicita o indeferimento da homologação da
candidata LETÍCIA GEMYNA SERRÃO FURTADO,
alegando que a candidata exerceu monitoria no
componente curricular pleiteado.
Após reanálise pela banca examinadora
constatou-se que a candidata de fato não
atende ao item 8.2, alínea “d” (não ter sido
monitor bolsista no componente curricular
pleiteado)
Desta forma a comissão DEFERE a solicitação do
requerente,
tornando
SEM
EFEITO
a
homologação da candidata, estando a mesma
fora do certame.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Conforme estabelecido no Edital nº 055/2017-UEPA:

XI – DOS RECURSOS
(...)

11.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
11.4. 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, 05 de Junho de 2017.

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

.
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