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INFORMAÇÃO

 
Após exame da documentação de 18 inscrições, a comissão de seleção decidiu pela homologação de 13 (treze)

candidaturas, listadas abaixo:
Inscrição 003 - Bianca da Cruz Lima Gonçalves
Inscrição 004 - Newson Reis Monteiro Filho
Inscrição 005 - Erika Pereira Domingues
Inscrição 006 - Elizabeth Nunes Juliano
Inscrição 008 - Roberta da Costa Braga
Inscrição 009 - Joyce de Melo Silva
Inscrição 010 - Camila de Oliveira
Inscrição 011 - Nathália da Silva Araujo
Inscrição 012 - Laís Nascimento Menezes
Inscrição 013 - Raiele de Valle Perlingeiro
Inscrição 015 - Thaís das Neves Moraes (aprovada isenção da prova de L. Estrangeira)
Inscrição 016 - Letícia da Silva Mello (aprovada isenção da prova de L. Estrangeira)
Inscrição 017 - Ana Beatriz de Souza dos Santos
 
Decidiu ainda pela não homologação de 5 (cinco) candidaturas, listadas abaixo com a correspondente motivação:
Inscrição 001 - Suellen Ferreira Gomes dos Santos - por não ter enviado diploma de graduação nas áreas das Ciências da

Natureza, Educação ou áreas afins, nos termos do Edital de Seleção em seu item III.2, alínea a;
Inscrição 002 - Eduardo Tomaz de Aquino Neto - por não ter enviado os documentos comprobatórios do currículo Lattes,

nos termos do Edital de Seleção em seu item III.2, alínea c;
Inscrição 007 - José Victor Assunção Reis - por não ter enviado diploma de graduação ou declaração da IES indicando as

datas de conclusão e colação de grau, nos termos do Edital de Seleção em seu item III.2, alínea a;
Inscrição 014 - Raquel Meireles Severino - por não ter enviado diploma de graduação ou declaração da IES indicando as

datas de conclusão e colação de grau, nos termos do Edital de Seleção em seu item III.2, alínea a;
Inscrição 018 - Iraci da Silva Caputo - por ter enviado inscrição fora do horário previsto no Edital em seu item III.1, alínea

a.
 
Os(as) candidatos(as) que não tiveram suas inscrições homologadas poderão recorrer no prazo previsto em edital

(10/08/2022) apresentando seus argumentos e a documentação pertinente.
 

Wagner Gonçalves Bastos 
Professor Adjunto / Coordenador do PPGEAS 
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