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Candidato  Solicitação Justificativa 

Isaias Viana Indeferido 

Apesar da experiência na área técnica do CETEM, o 

candidato não atingiu a pontuação necessária para seleção. 

Essa pontuação é baseada em um critério matemático 

definido para o processo seletivo. As informações não 

comprovadas não são computadas para o processo seletivo. 

O candidato não incluiu nenhum documento adicional. 

Matheus Alexandre da Silva 

Machado 
Indeferido 

De acordo com o Edital, o curso de biomedicina não está 

incluído no grupo de cursos afins, embora o mesmo tenha 

interfaces com as áreas do programa, em particular com as 

áreas de bioprocessos e meio ambiente.  

Entretanto, a comissão incluirá este caso em uma 

discussão futura  sobre a inclusão de novos cursos no 

grupo de “cursos afins” e não pode considerar no momento 

a inscrição do candidato. 

Nathan Oliveira Indeferido 

Apesar do candidato ter um artigo aprovado para a 

publicação, pode ser constatado que o aceite do manuscrito 

foi dado no dia 07/02/2023, fora do prazo descrito no 

edital para o envio de documentações comprobatórias, que 

foi de  17/11/22 a 03/02/23. Entretanto, a comissão orienta 

o candidato a solicitar recontagem de pontos após a 

liberação do resultado final, para atualização da lista de 

espera de bolsa. 

Valeria Alvarenga dos santos Indeferido 

O CPC alegado pela candidata (CPC=4) é o mesmo 

considerado pelo EPQB no formulário de inscrição e usado 

no cálculo do IG. O fator de maternidade de 1,05 também 

foi considerado no cálculo final da nota. 

Yussef Leonel Tavares Bento Indeferido 

O candidato não preencheu devidamente o formulário de 

inscrição online, não entregou a documentação 

comprobatória dentro dos prazos do Edital e enviou 

solicitação de recurso, também fora dos prazos do Edital. 

Recomenda-se que o candidato leia atentamente o Edital 

de modo a cumprir devidamente as etapas de inscrição e 

recurso. Haverá novo processo seletivo para entrada em 

2023/3 de 05/06/23 a 28/07/23. Recomenda-se 

acompanhar atualizações no site do EPQB. 

 

 


