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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E NÃO BOLSISTA 

LISTA DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS/INDEFERIDOS 

 

A comissão organizadora do processo de seleção de bolsista informa a lista de candidatos com 

inscrições homologadas/indeferidas. Esta etapa refere-se a análise documental enviada pelo 

candidato e considera o que está disposto nos itens V e VI alínea c. do Edital de seleção de 

bolsista e não bolsista.  

 
V -DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
a. A documentação exigida para a inscrição no certame DEVE ESTAR NA ORDEM LISTADA 

ABAIXO, em formato pdf e em arquivo único:  

1. Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I);  

2. Cópia da Carteira de Identidade, CPF e carteira de trabalho;  

3. Carta de Intenções justificando o interesse em ser bolsista ou voluntário do PET/Observatório 

de estudos da fronteira (Anexo II - modelo);  

4. Cópia de Declaração de Matricula e do Histórico Escolar (atualizados);  

5. Cópia de documentos comprobatórios de que estudou em escola pública (histórico escolar do 

ensino fundamental e médio);  
6. Declaração de que não possui vínculo com outras bolsas e/ou vínculo empregatício;  

7. Termo de compromisso (Anexo III)  

 

VI – INSCRIÇÃO 
 
c. Os(as) candidatos(as) que não apresentarem os documentos listados e conforme orientações 

(item V) estarão automaticamente desclassificados.  

 

Nome Situação Motivo OBS: 

Gerlane Reis 

Dias 

INDEFERIDO Faltou: Carteira de trabalho, 

Atestado de matrícula e histórico de 

graduação, Declaração de que não 

possui vínculo empregatício e 

Termo de compromisso  

Documentos 

separados no 

formato jpg. 

João Athos 

Sanches Nunes 

INDEFERIDO Faltou: histórico escolar do ensino 

fundamental 

Documentos 

separados no 

formato pdf. 

Jéssica Costa 

de Sousa 

INDEFERIDO Faltou: Ficha de inscrição, 

Declaração de matrícula e histórico 

de graduação, histórico escolar do 

ensino fundamental e Declaração de 

que não possui vínculo 

empregatício 

Documentos 

separados no 

formato pdf. 

Pedro Wendell 

Barros da Silva 

INDEFERIDO Faltou: Declaração de matrícula e 

histórico de graduação, histórico 

escolar do ensino médio, 

Declaração de que não possui 

vínculo empregatício 

Documentos 

separados no 

formato pdf. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

Rodrigo Adami 

Ribeiro 

INDEFERIDO Faltou: histórico de graduação, 

histórico escolar do ensino 

fundamental, Declaração de que não 

possui vínculo empregatício 

Documentos 

separados no 

formato pdf e 

jpeg. 

Samara 

Cistinie Silva 

Ramos 

INDEFERIDO Faltou: histórico de graduação, 

Declaração de que não possui 

vínculo empregatício 

Documentos 

separados no 

formato pdf. 

 

 
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA CONSIDERANDO NOVO PRAZO PARA 

RECURSO 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de reabertura da inscrição 31/05/2019 a 07/06/2019 via e-mail: 

bolsapet12@gmail.com 

Lista de candidatos homologados 09/06/2019 divulgação no site: 

www.dproj.unifesspa.edu.br 

Recurso  12 e 13/06/2019 via e-mail: bolsapet12@gmail.com 

Lista final de homologados 14/06/2019 divulgação no site: 

www.dproj.unifesspa.edu.br) 

Divulgação da lista e ordem das 

entrevistas 

14/06/2019 divulgação no site: 

www.dproj.unifesspa.edu.br) 

Entrevista 15/06/2019 MANHÃ (local e horário a definir – 

divulgação no site: www.dproj.unifesspa.edu.br) 

Resultado preliminar 17/06/2018 divulgação no site: 

www.dproj.unifesspa.edu.br 

Recurso 18 e 19/06/2019 via e-mail: bolsapet12@gmail.com 

Resultado final 28/06/2019 divulgação no site: 

www.dproj.unifesspa.edu.br 

 
 

 
 
 

   Marabá, PA, 11 de junho de 2019  

Prof. Dr. Rodrigo de Almeida Muniz 

Tutor 
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