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EDITAL Nº 003/2022 - UEM - SETI - SESP-PR 

 

 

A Coordenação Pedagógica do Programa de 

Residência Técnica e Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu (Especialização) em Ciências 

Forenses, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

O resultado da análise dos pedidos de recurso referentes ao Edital nº 002/2022-UEM-

SETI-SESP-PR, que publicou a relação dos candidatos com pedidos de isenção do valor 

da taxa de inscrição deferidos e indeferidos acerca do Processo de Seleção de 

Bolsistaspara o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Ciências 

Forenses, na modalidade a distância, vinculado ao Programa de Residência Técnica 

(RESTEC) do Estado do Paraná, aberto por meio do Edital nº 001/2022-UEM - SETI - 

SESP-PR (Republicação), conforme segue: 

 

 

1. RECURSOS DEFERIDOS 

 

1.1. Os candidatos que tiveram o pedido de recurso referente à isenção do valor da 

taxa de inscrição deferidocomprovaram, dentro do prazo estipulado no subitem 3.1. do 

Edital nº 002/2022-UEM -SETI- SESP-PR, que houve erro de fato ou de direito na 

análise da documentação enviada. Segue a lista dos candidatos com pedido de isenção 

do valor da taxa de inscrição deferido, por ordem alfabética: 

 

Nome Situação do Recurso 

ANIELY CRISTINA DE SOUZA DEFERIDO 

DEISSY ALVES CAMARA DEFERIDO 

GABRIEL QUIRINO DALPOZ DEFERIDO 

GUILHERME CASTELLANI DEFERIDO 

JENNIFER ALVES CAVALCANTE DEFERIDO 

LEONARDO BEZERRA DA SILVA DEFERIDO 

LETÍCIA SANTOS DA ROCHA DEFERIDO 

LILLIAN SOUZA TEIXEIRA DEFERIDO 

LUIS FELIPE BIORA COMIM DEFERIDO 

RODRIGO ALVES CALDEIRA DEFERIDO 

WELLISON NASCIMENTO DE OLIVEIRA DEFERIDO 
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2. RECURSOS INDEFERIDOS 

 

2.1. Os candidatos que tiveram o pedido de recurso referente à isenção do valor da 

taxa de inscrição indeferido não comprovaram, dentro do prazo estipulado no subitem 

3.1. do Edital nº 002/2022-UEM - SETI- SESP-PR, que houve erro de fato ou de direito 

na análise da documentação enviada. Segue a lista dos candidatos com pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição indeferido, por ordem alfabética: 

 

Nome Situação do Recurso 

BRUNA RODRIGUES PIVOTO 

INDEFERIDO 
Não atendeu ao subitem 12.1.1. 

(Obs.: Fica mantido o indeferimento quanto ao pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição, indicado no 

Edital nº 002/2022-UEM-SETI-SESP-PR) 

HUGO CATIANO PAES JUNIOR 

INDEFERIDO 
Não atendeu aos subitens 12.1 e 12.2  

(Obs.: Fica mantido o indeferimento quanto ao pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição, indicado no 

Edital nº 002/2022-UEM-SETI-SESP-PR) 

SHAYANE CORREIA DE CAMARGO 

 

INDEFERIDO 
Não atendeu ao subitem 12.1.1. 

(Obs.: Fica mantido o indeferimento quanto ao pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição, indicado no 

Edital nº 002/2022-UEM-SETI-SESP-PR) 

VITÓRIA ALINE SANTANA RIOS 

INDEFERIDO 
Não atendeu aos subitens 12.1 e 12.2  

(Obs.: Fica mantido o indeferimento quanto ao pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição, indicado no 

Edital nº 002/2022-UEM-SETI-SESP-PR) 

YASMIN CRISTINA GERARDUCI 

INDEFERIDO 
Não atendeu ao subitem 12.1.1. 

(Obs.: Fica mantido o indeferimento quanto ao pedido de 

isenção do valor da taxa de inscrição, indicado no 

Edital nº 002/2022-UEM-SETI-SESP-PR) 

 

 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Maringá, 23 de junho de 2022. 

 
 

 

 

Luiz Fernando Lolli 

Coordenador Pedagógico 
 


