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Universidade Federal do Oeste do Pará 

Edital Nº 22/2016 - DRA/Proen/Ufopa, de 03 de maio de 2016. 

Processo Seletivo Regular 2016 (PSR/Ufopa 2016) 

 

Resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 019/2016 - 

DRA/Proen/Ufopa, de 22 de abril de 2016. 

 

Resultado final do processo de análise de documentos dos candidatos classificados em quarta 

chamada no Processo Seletivo Regular 2016 da Ufopa. 

 

O Diretor de Registro Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) TORNA 

PÚBLICO o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 

019/2016-DRA/Proen/Ufopa e o resultado final do processo de habilitação dos candidatos 

classificados em quarta chamada no PSR/Ufopa 2016. 

 

1. Os candidatos que não interpuseram recursos no dia 29 de abril e 02 de maio de 2016, ou que 

tiveram seus recursos INDEFERIDOS, perderam o direito à vaga na Ufopa, conforme consta do 

item 10 do Edital nº 019/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

2. Os candidatos que, no período de 25 a 27 de abril de 2016, não entregaram os documentos 

necessários à habilitação, são considerados AUSENTES e perderam, automaticamente, o 

direito à vaga na Ufopa, conforme consta do item 11 do Edital nº 019/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

3. Os candidatos que tiveram sua habilitação DEFERIDA serão matriculados pelas respectivas 

unidades acadêmicas no período de 16 a 24 de maio de 2016, nos componentes curriculares 

correspondentes ao primeiro semestre do seu referido curso. 

4. De acordo com o Calendário Acadêmico 2016, o início das aulas está previsto para o dia 30 

de maio de 2016. 

5. Os candidatos que tiveram sua habilitação deferida deverão realizar cadastro para acesso ao 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no link: 

https://sistemas.ufopa.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf 

 

 
Santarém-PA, 03 de maio de 2016. 

 

Edson de Sousa Almeida 

Diretor de Registro Acadêmico da Ufopa 

Portaria Nº 2.456, de 16/12/2013 

SIAPE 1825019 

https://sistemas.ufopa.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

AGRONOMIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 585.06) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001985 GABRIEL PIMENTA FRANKLIN LOUREIRO DEFERIDA/201601068 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 564.58) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001313 FERNANDO JUNIOR DA SILVA COELHO AUSENTE 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 545.88) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000010320 LUANA THAINA PEREIRA ALBARADO DEFERIDA/201601078 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 542.76) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005708 BEATRIZ CRISTINA MAGALHAES SANTOS  AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 540.12) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000009338 GLENDA DO SOCORRO FARIAS DOS SANTOS  AUSENTE 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

ARQUEOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 522.66) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001945 RAFAEL MARTINS ROCHA  AUSENTE 

 20160000006948 RENATO BRUNO FERNANDES SILVA  AUSENTE 

 20160000002912 WANDREA GIULIANNE SILVA RABELO  DEFERIDA/201601115 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 521.96) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000002002 JEFFERSON MÁRLIO DAMASCENO PARANATINGA  DEFERIDA/201601114 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 582.58) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000006199 LAURIMAR GOMES DE SOUZA FILHO  DEFERIDA/201601111 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 561.46) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000157 DAVI CASTRO LEITÃO   DEFERIDA/201601106 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 436.88) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005245 STEFANE SILVA BRASIL  DEFERIDA/201601062 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS 

(INTEGRAL) - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 520.02) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000002125 JAQUELINE REBECA RIBEIRO BARBOSA  DEFERIDA/201601075 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA TERRA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 532.46) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000499 MANOEL EVANDRO DOS SANTOS JÚNIOR  DEFERIDA/201601070 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE (INTEGRAL) - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 539.4) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001597 CRISVANA DE OLIVEIRA PEREIRA  DEFERIDA/201601059 

2 20160000007344 LUCAS MOURA MAGALHÃES  AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 532.48) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001077 NILVANIA PEREIRA MATOS  DEFERIDA/201601112 

 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 464.78) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000010164 JESSICA SABRINA REBELO LOURIDO  DEFERIDA/201601074 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE (NOTURNO) - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 512.16) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000007847 MARCIA CHAVES NINA  DEFERIDA/201601098 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

BIOTECNOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 596.04) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000718 FRANCYANNA LEAL FEITOSA  AUSENTE 

2 20160000000412 MAIZA AIRES DA SILVA  DEFERIDA/201601095 

 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 582.54) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000012635 ALBERTO JOÃO DE ALMEIDA E SILVA  DEFERIDA/201601113 

2 20160000008228 EMILY LUCIANA VASCONCELOS SOARES  DEFERIDA/201601110 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 551.12) 

 
 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000011716 ANDERSON DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS  AUSENTE 

2 20160000007753 JOISIANE CARVALHO DOS SANTOS  DEFERIDA/201601072 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 549.78) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000009429 PATRÍCIA GUIMARÃES ANTUNES DEFERIDA/201601108 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 544.06) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005881 MATEUS DA SILVA DE CASTRO DEFERIDA/201601101 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 572.24) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000008189 MARCELENO ANDRADE DE MELO  DEFERIDA/201601058 

2 20160000000733 MARCUS EDUARDO SARMENTO GUIMARÃES  DEFERIDA/201601061 

3 20160000000794 PAULO RICARDO DE SOUSA PENAFORTE  DEFERIDA/201601096 

4 20160000006130 WAGNER FERREIRA DOS ANJOS  AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 576.36) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000007765 STEFANY SUZY SOARES BURMANN DEFERIDA/201601082 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 565.98) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000012106 ANDRÉA LÚCIA GUIMARÃES CARNEIRO DEFERIDA/201601085 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 538.04) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000006928 CAROLINE SIMÕES DE SOUSA PEREIRA DEFERIDA/201601100 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

DIREITO - Santarém 
 
 

Ampla Concorrência (Nota de corte: 690.04) 
 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000002692 BRUNA DA SILVA FERNANDES  DEFERIDA/201601064 

2 20160000000473 HANNA RENATA VIÉGAS SILVA  DEFERIDA/201601060 

3 20160000000050 IGOR LUIS DE VASCONCELOS BAIA  AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 636.66) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000002360 ELIANE GALÚCIO NUNES  DEFERIDA/201601090 

2 20160000001418 GLEIDSON VILHENA DA SILVA  DEFERIDA/201601097 

3 20160000000702 RUAN MAGALHAES DA SILVA  DEFERIDA/201601107 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 634.48) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000007855 MARLISSON SOUSA DE ANDRADE DEFERIDA/201601088 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 656.26) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000009980 AMANDA DESIREÉ CAMPOS SILVA FERREIRA  AUSENTE 

2 20160000002101 FERNANDA CARDOSO ALMEIDA  DEFERIDA/201601065 

3 20160000005997 TITO LIVIO PICANCO SARMENTO  AUSENTE 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: 611.7) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000003264 ADGILDE BATTISTON DEFERIDA/201601092 

2 20160000011000 CAMILA DA SILVA FRANKLIN AUSENTE 

 
 

PCD (Nota de corte: 602.86) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001086 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY DEFERIDA/201601057 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

ENGENHARIA DA PESCA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 512.92) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001777 ANDERSON DE MORAIS LEONARDO  INDEFERIDA 

2 20160000003770 ANDRÉIA SALDANHA DE OLIVEIRA  DEFERIDA/201601073 

3 20160000000324 DILSON JUNIOR PORTELA SANTIAGO  DEFERIDA/201601066 

4 20160000006556 JULIANE RAQUEL SILVA DOS SANTOS  DEFERIDA/201601093 

5 20160000007327 PATRÍCIA PIMENTEL SILVA  DEFERIDA/201601086 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 509.64) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000007312 LUIZA FERNANDA GUIMARAES DE SOUSA AUSENTE 

2 20160000012206 MOISÉS FERREIRA PRATA AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 501.64) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001806 JAIME JOSÉ ASSUNÇÃO DA ROCHA DEFERIDA/201601076 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 



 

 

 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

 

 

 

 

ENGENHARIA FLORESTAL - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 581.38) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000006450 ANA CLARA JORGE PINTO DOS REIS  DEFERIDA/201601084 

2 20160000006600 ANA KAIRA CANTE DA CONCEICAO  DEFERIDA/201601077 

3 20160000001696 CAROLINE GOMES DOS SANTOS  DEFERIDA/201601069 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 551.68) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000688 ÁDRIA GISELLE DOS SANTOS LIRA DEFERIDA/201601099 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 

 

 

 

 

 

 
 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 610.62) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000003369 BRENNA COUTO NICARETTA  DEFERIDA/201601067 

2 20160000003258 CLAUDIA FERNANDA RAPOSO DA SILVA  AUSENTE 

3 20160000000076 WARLEY ANSELMO NUNES SILVEIRA  INDEFERIDA 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 594.26) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000008148 FRANKYRLEY LAISON JESUS BAIA AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 575.76) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005554 DYENNEF MORAIS PANTOJA DEFERIDA/201601094 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 

 

 

 

 

 

 
 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

GEOFÍSICA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

GEOLOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 560.4) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000001212 LEONARDO SARAIVA SANTOS AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 558.92) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000009040 YASMIN CHRISTINE PEREIRA DA SILVA AUSENTE 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 560.58) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000012449 ERIKA BEATRIZ DE FREITAS LIMA DEFERIDA/201601109 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 538.58) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000003907 JAKELINE SOAYNE MOTA FARIAS DEFERIDA/201601080 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 514.28) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000698 ANA THAIS ANDRADE DE SOUSA DEFERIDA/201601063 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 548.04) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005308 DANIEL XAVIER DOS SANTOS  DEFERIDA/201601081 

2 20160000003166 JOSÉ VICTOR RAIOL BARBOSA  DEFERIDA/201601104 

3 20160000006011 PAULO ROBERTO RODOLFI NETO  AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 533.16) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000008571 GILBERTO DE JESUS SILVA JÚNIOR DEFERIDA/201601103 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 536.86) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000008197 LUANA JORGE RUFINO AUSENTE 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA INTEGRADA EM BIOLOGIA E QUÍMICA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 535.96) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000005916 JAKELINE MUNHOZ DA SILVA AUSENTE 

2 20160000007558 NÍVEA ROSSI OLIVEIRA DA SILVA DEFERIDA/201601105 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: 524.62) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000002412 DANUZA MIELLY GEMAQUE PANTOJA DEFERIDA/201601091 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

  

 

LICENCIATURA INTEGRADA EM MATEMÁTICA E FÍSICA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: 544.16) 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000004971 EZEQUIELDA SILVA SOUSA  DEFERIDA/201601102 

2 20160000008691 PAULO BRENO DA SILVA GALVÃO  DEFERIDA/201601083 

3 20160000007323 ZILANE MARIA RODRIGUES MOTTA  DEFERIDA/201601089 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: 529.44) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000956 MARCOS FILIPE FARIAS DE OLIVEIRA DEFERIDA/201601071 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



 

 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: 553.12) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000000142 GIOVANA ALVES DE QUEIROZ DEFERIDA/201601079 

2 20160000005000 THALIA GABRIELLA SUSSUARANA LIMA DEFERIDA/201601087 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 



 

 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROCESSO SELETIVO REGULAR 2016 

 

 

 

 

 

ZOOTECNIA - Santarém 

 
Ampla Concorrência (Nota de corte: Não houve nota de corte) 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 1 (PPI <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 2 ( <= 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas.. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 3 (PPI > 1,5) (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 
 

Grupo 4 (> 1,5) (Nota de corte: 482.72) 
 

Vagas reservadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, ou ser abrangido pelos casos previstos na Portaria 

MEC nº 18/2012, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que não se autodeclaram pretos, pardos ou 

indígenas. 

 

QTD Nº Inscrição Nome Situação  

1 20160000011144 ANDREI RAMOS FERREIRA AUSENTE 

 
 

PCD (Nota de corte: Não houve nota de corte) 
 

Vaga adicional para Pessoa com Deficiência 



 

 

QTD Nº Inscrição Nome 

Não houve candidatos ou as vagas foram preenchidas 

 


