
 

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Instituto de Educação a Distância - IEAD 

Seleção de Professores Formadores, para cadastro de reserva para atuar no curso de 

Especialização Gestão em Saúde, modalidade a distância, do Sistema UAB, ofertados 

pela UNILAB - Edital Simplificado – 011/2018 

 

 

LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS 

 Nome do candidato Situação da inscrição 

1 Elisfabio Brito Duarte 

 

Deferida 

2 FRANCISCO WILSON 

FERREIRA DA SILVA 

 

Deferida 

3 Romualdo Anselmo dos Santos 

 

Indeferida pela ausência de Certificado de 

Reservista ou Certificado de dispensa de 

incorporação, para os candidatos do sexo 

masculino 

 

4 Jucélia Bispo dos Santos 

 

Deferida 

5 Inês Dolores Teles Figueiredo 

 

Indeferida pela ausência de contracheque dos 

últimos três meses emitidos pela instituição da 

qual possui vínculo público 

6 Cristianne Soares Chaves 

 

Deferida 

7 Paula Marciana Pinheiro de 

Oliveira 

 

Deferida 

8 Grazielle Roberta Freitas da Silva 

 

Deferida 

9 Carla Samya Nogueira Falcão 

 

Deferida 

10 ALANA SANTOS MONTE 

 

Deferida 

11 Sebastiana Shirley de Oliveira 

Lima 

 

Deferida 

12 CARLOS ALBERTO PEREIRA 

LEITE FILHO 

Deferida 

13 MARIANNA CARVALHO E 

SOUZA LEÃO CAVALCANTI 

Deferida 

14 Caroline Soares Nobre Indeferida pela ausência de  

Comprovante de vínculo empregatício público  

15 Camila Chaves da Costa Indeferida pela ausência da  

Certidão de quitação eleitoral emitida pelo 
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Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-

eleitoral 

16 EMILIA SOARES CHAVES 

ROUBERTE 

Deferida 

17 EMANUELLA SILVA 

JOVENTINO MELO 

Deferida 

18 EDILMAR CARVALHO DE 

LIMA 

Indeferida pela ausência dos seguintes 

documentos: 

a) Registro Geral de Identificação;  

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Comprovação da formação exigida;  

d) Para comprovar perfil de Professor Formador 

I, apresentar comprovação de experiência docente 

de no mínimo 03 (três) anos no magistério 

superior. Para comprovar perfil de Professor 

Formador II, apresentar titulação mínima de 

mestrado por meio de diploma universitário 

reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, 

além de experiência docente de no mínimo 01 

(um) ano no ensino superior. A comprovação de 

docência deve ser realizada por meio de 

declaração autenticada ou registro de trabalho em 

carteira profissional (CTPS) com folha de rosto 

contendo dados e foto do candidato. As 

declarações deverão vir em papel timbrado da 

Instituição declarante, apresentando o NOME 

do(a) candidato(a), a data de início, de finalização 

de docência na instituição. Serão aceitos, ainda, 

contracheques que tragam a data de início do 

efetivo trabalho docente do(a) candidato(a) se 

o(a) mesmo(a) estiver vinculado a instituição 

emitente do documento. Este deverá apresentar a 

data do mês corrente coincidente com o período 

da seleção ou, no máximo, do mês anterior à 

mesma.  

e) Comprovante de vínculo empregatício público 

(Termo de posse ou contrato de trabalho ou cópia 

legível de Carteira de Trabalho ou Declaração 

com validade de 30 (trinta) dias;  
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f) Contracheque dos últimos três meses emitidos 

pela instituição da qual possui vínculo público;  

g) Comprovante de residência;  

h) Certificado de reservista ou certificado de 

dispensa de incorporação, para os candidatos do 

sexo masculino;  

i)Certidão de quitação eleitoral emitida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-

eleitoral  

k) Documentos comprobatórios para a prova de 

títulos  

19 Fabiana Pinto de Almeida Bizarria Indeferida pela ausência da  

Certidão de quitação eleitoral emitida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-

eleitoral 

20 Katianny Gomes Santana Estival Indeferida pela ausência dos seguintes 

documentos: 

- Contracheque dos últimos dois meses emitidos 

pela instituição da qual possui vínculo público; 

- Certidão de quitação eleitoral emitida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-

eleitoral  

21 EYSLER GONÇALVES MAIA 

BRASIL 

Indeferida pela ausência do  

Contracheque dos últimos três meses emitidos 

pela instituição da qual possui vínculo público;  

22 Rafaella Pessoa Moreira Deferida 

23 Edmara Chaves Costa Deferida 

24 Nirla Gomes Guedes Deferida 

25 Deysiene Cruz Silva Indeferida pela ausência dos seguintes 

documentos: 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Comprovação da formação exigida;  

d) Para comprovar perfil de Professor Formador 

I, apresentar comprovação de experiência docente 

de no mínimo 03 (três) anos no magistério 

superior. Para comprovar perfil de Professor 

Formador II, apresentar titulação mínima de 
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mestrado por meio de diploma universitário 

reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, 

além de experiência docente de no mínimo 01 

(um) ano no ensino superior. A comprovação de 

docência deve ser realizada por meio de 

declaração autenticada ou registro de trabalho em 

carteira profissional (CTPS) com folha de rosto 

contendo dados e foto do candidato. As 

declarações deverão vir em papel timbrado da 

Instituição declarante, apresentando o NOME 

do(a) candidato(a), a data de início, de finalização 

de docência na instituição. Serão aceitos, ainda, 

contracheques que tragam a data de início do 

efetivo trabalho docente do(a) candidato(a) se 

o(a) mesmo(a) estiver vinculado a instituição 

emitente do documento. Este deverá apresentar a 

data do mês corrente coincidente com o período 

da seleção ou, no máximo, do mês anterior à 

mesma.  

e) Comprovante de vínculo empregatício público 

(Termo de posse ou contrato de trabalho ou cópia 

legível de Carteira de Trabalho ou Declaração 

com validade de 30 (trinta) dias;  

f) Contracheque dos últimos três meses emitidos 

pela instituição da qual possui vínculo público;  

g) Comprovante de residência;  

h) Certificado de reservista ou certificado de 

dispensa de incorporação, para os candidatos do 

sexo masculino;  

i) Certidão de quitação eleitoral emitida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-

eleitoral  

k) Documentos comprobatórios para a prova de 

títulos  

26 ERIKA HELENA SALLES DE 

BRITO 

Deferida 

 


