
Coordenação Local do PROFBIO-UESPI 
convoca candidatos excedentes para 
pré-matrícula  
 

Os candidatos excedentes aqui convocados deverão enviar a documentação completa (listada 

abaixo) em formato PDF  e legível para o email: profbio@uespi.br. 

Para facilitar, em Assunto coloque: Matrícula-seu nome e sobrenome. A pré-matrícula é 

obrigatória a todos os convocados. O não envio da documentação até 01 de fevereiro implica 

em desistência da vaga. Após envio, aguarde o e-mail de resposta. 

 

TIPO DA VAGA NOME 

Ampla concorrência TATIANA DUARTE DO NASCIMENTO 

Ampla concorrência WESESLLER ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR 

Ampla concorrência MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO CASTRO 

Negros, quilombolas, indígena e/ou 
oriundo de escola pública 

ALAN MARQUES DA SILVA SOUZA 

Negros, quilombolas, indígena e/ou 
oriundo de escola pública 

EDNA EDILENE DE SOUSA SILVA 

Negros, quilombolas, indígena e/ou 
oriundo de escola pública 

ARIANA GOMES DOS SANTOS 

 

Documentos necessários para Registro Acadêmico (on line):  

a) Ficha de Matrícula preenchida e assinada;  

b) Termo de compromisso preenchido e assinado;  

c) Cópia do documento de identificação que contenha foto;  

d) Cópia do diploma de graduação devidamente registrado no Ministério da Educação; 

e) Comprovante de efetivo exercício de docência em Biologia, no Ensino Médio na Rede 

Pública de Ensino do país como servidor do quadro permanente ou como contratado 

(declaração do diretor da escola);  

f) Comprovante(s) do(s) tempo(s) de serviço como docente no serviço público (termo de posse 

ou contracheque);  

g) Se aprovado dentro das vagas para Ações Afirmativas, apresentar documento 

comprobatório para ocupar a vaga.  

• Candidatos aprovados dentro das vagas reservadas para pessoas com 

deficiência deverão apresentar laudo médico atualizado c/ CID (últimos 60 dias);  

• Candidatos aprovados dentro das vagas reservadas para negros (pretos e 

pardos), quilombolas e indígenas e oriundos do Ensino Médio e Superior Públicos 

basta a apresentação de ambos os diplomas.  
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• Candidatos aprovados dentro das vagas reservadas para negros (pretos e 

pardos), quilombolas e indígenas não oriundos do Ensino Médio e Superior Públicos, 

por hora, deverão apresentar a autodeclaração e serão convocados, em data ainda a 

ser definida, para se apresentarem à Comissão de Heteroidentificação para 

confirmação do direito à vaga.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato por e-mail: profbio@uespi.br 

 

 


