
 
 

Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão - CEP. 65055-310, São Luís - MA 
C.N.P.J. 06.352.421/0001-68 - Criada nos termos da Lei nº. 4.400, de 30.12.1981 

 

SITUAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

PROFESSOR SUBSTITUTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E 

NATURAIS, OBJETO DO EDITAL N.º 130/2020-PROG/UEMA. 

 

1 Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais. 

1.1 Edital n.º 130/2020-PROG/UEMA. 

1.1.1 Departamento de Letras. 

DEFERIDAS: 

Lívia Guimarães da Silva. 

Louize Ludymila Rodrigues Oliveira. 

Luinaldo da Silva Soares. 

Silvia Cleide Piquia dos Santos. 

 

INDEFERIDAS: 

Antônio Marcos Medeiros Dias – não anexou histórico da graduação, conforme rege subitem 4.3, 

alínea “d”, Edital nº 130/2020-PROG/UEMA. 

Kelly De Castro Ferreira - não anexou os seguintes documentos exigidos no subitem 4.3,  nas 

alínea “d”, “e”, “f” e “g”, Edital nº 130/2020-PROG/UEMA, a saber: diploma e histórico de pós-

graduação lato sensu; comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e 

Currículo Lattes com documentação comprobatória. 

Marcos Moraes Guimarães - não anexou o histórico da graduação, conforme rege subitem 4.3, nas 

alíneas “d” e “e”, Edital nº 130/2020-PROG/UEMA: histórico do curso de graduação; diploma e 

histórico de pós-graduação lato sensu; e comprovante de pagamento de taxa de inscrição.  

Registre-se que o candidato anexou como diploma de pós-graduação lato sensu, uma declaração de 

que está cursando a Pós-Graduação Lato Sensu em Libras, pela Faculdade de Administração, Ciência 

e Educação- FAMART LTDA-EPP. 

Margareth Barros Teixeira - não anexou a documentação exigida no subitem 4.3, do Edital nº 

130/2020-PROG/UEMA , a saber: documento de identidade, válido em território nacional; Cadastro 

de Pessoa Física (CPF); diploma de graduação de curso de graduação, e diploma de pós-graduação 

lato sensu, acompanhados dos históricos correspondentes, relacionados à área/subárea do seletivo; 

comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e Currículo Lattes com 

documentação comprobatória. 

Maria Cleocélia Pereira De Morais - não anexou o histórico da graduação, conforme rege subitem 

4.3, alínea “d”, Edital nº 130/2020-PROG/UEMA. 
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Maria Da Purificação Lustosa De Sousa - não anexou o histórico da graduação, conforme rege 

subitem 4.3, alínea “d”, Edital nº 130/2020-PROG/UEMA. 

Maria Dos Milagres Farias Couto - não anexou a documentação exigida no subitem 4.3, do Edital 

nº 130/2020-PROG/UEMA , a saber: documento de identidade, válido em território nacional; 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); diploma de graduação de curso de graduação, e diploma de pós-

graduação lato sensu, acompanhados dos históricos correspondentes, relacionados à área/subárea do 

seletivo; comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e Currículo 

Lattes com documentação comprobatória. Registre-se que a candidata anexou como sendo 

certificado de pós-graduação e taxa de inscrição o edital do processo seletivo.  

Maria Dos Milagres Farias Couto - não anexou a documentação exigida no subitem 4.3, do Edital 

nº 130/2020-PROG/UEMA , a saber: documento de identidade, válido em território nacional; 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); diploma de graduação de curso de graduação, e diploma de pós-

graduação lato sensu, acompanhados dos históricos correspondentes, relacionados à área/subárea do 

seletivo; comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e Currículo 

Lattes com documentação comprobatória. Registre-se que a candidata anexou como sendo 

certificado de pós-graduação e taxa de inscrição o edital do processo seletivo.  

Taise Pereira Da Cruz - não anexou a documentação exigida no subitem 4.3, do Edital nº 

130/2020-PROG/UEMA , a saber: documento de identidade, válido em território nacional; Cadastro 

de Pessoa Física (CPF); diploma de graduação de curso de graduação, e diploma de pós-graduação 

lato sensu, acompanhados dos históricos correspondentes, relacionados à área/subárea do seletivo; 

comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e Currículo Lattes com 

documentação comprobatória.  

Valdivânia Albuquerque do Nascimento - não anexou a documentação exigida no subitem 4.3, do 

Edital nº 130/2020-PROG/UEMA , a saber: documento de identidade, válido em território nacional; 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); diploma de graduação de curso de graduação, e diploma de pós-

graduação lato sensu, acompanhados dos históricos correspondentes, relacionados à área/subárea do 

seletivo; comprovante de pagamento de taxa de inscrição; comprovante de residência; e Currículo 

Lattes com documentação comprobatória.  

 

São Luís - MA, 18 de agosto de 2020. 

 

Comissão Examinadora: 

Prof. Dr. Iran de Jesus Rodrigues dos Passos;                        

Profa. Dra. Tereza Cristina Mena Barreto de Azevedo;                                                                

Profa. Ms. Soraia Maria Siqueira de Sousa.                             


