
 

 

Edital nº 117/2019 Pitanga, 19 de setembro de 2019. 
 

  

Divulga a classificação na primeira etapa do 
processo seletivo para Monitoria Acadêmica 
Voluntária em Laboratórios de Medicina 
Veterinária 

 
A Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná – UCP, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICA, a classificação da 1º etapa do Processo 

Seletivo para provimento de vaga para Monitoria Acadêmica Voluntária 

vinculada ao curso e Medicina Veterinária. 

 

1. DA SELEÇÃO 

Resultado de seleção da 1º etapa: 

 
Acadêmicos Selecionados 

Bruno Moreira Manfrinatti 

Eridiane Helena de Lara 

Eveline Pavilaqui 

Gizeli Gonçalves 

João Paulo Stoski 

Joyce Laryssa de Lima Pereira 

Rita de Cássia  

Thuany de Camargo Melo 

 

 

2. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 Devido ao baixo número de inscritos em relação ao número de vagas, e a 

todos os inscritos contemplarem os requisitos definidos no Edital 115/2019, a 

comissão organizadora optou por eliminar a 2º etapa do processo seletivo, 

estando todos os acadêmicos aprovados na 1º etapa, convocados para a 

realização da 3º etapa, mantendo os prazos do Edital 115/2019. 

2.2 3º etapa: entrevista com candidatos, que será realizada no dia 24/09/2019 às 

14h nas dependências da UCP, sala 25 e terá uma duração máxima de 2 (duas) 

horas. 

2.3 Em caso de empate, o critério de desempate utilizado será a nota do exame 

“ÊXITO”, edição do ano de 2019.  



 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 A classificação no processo seletivo prevê o cumprimento de todos os itens 

deste edital; o descumprimento prevê a desclassificação do(s) candidato(s) para 

as demais etapas do processo. 

3.2 As ofertas das vagas divulgadas podem ser modificadas, substituídas ou 

excluídas a qualquer tempo, a critério da UCP. 

3.3 Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste 

edital. 

3.4 O Conselho Superior se encarregará de analisar casos omissos. 

 

 
 

Pitanga, 19 de setembro de 2019. 
 

 
 

__________________________________________ 
Professora Jane Silva Bührer Taques 

Diretora Geral 
 

 

_____________________________ 
Professora Bruna Rayet Ayub 

Coordenadora do Curso de  Medicina Veterinária 
 
 
 

  


