
 

 
 

EDITAL 35/2021 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO  
REGIME TRABALHO: T-20 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO RURAL 
NÚMERO DE VAGAS: (01) UMA VAGA 

 
PERFIL: Graduação em Administração ou em Economia ou em Agronomia ou em 
Zootecnia, e Mestrado em Administração ou em Economia. 

 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÕES 

RESULTADO 
 

Candidato (a) CPF Situação 
Raquel do Nascimento Silva 048.072.364-82 Indeferida 

 
Não atendimento ao item 4.12 do 

Edital 35/2021: 
 

“Para obter a isenção nos termos do item 4.10, 
o candidato deverá observar o período 

descrito no 4.1 deste Edital para entregar, 
toda e de uma só vez, junto aos documentos 

exigidos para a inscrição no concurso, a 
seguinte documentação:” 

Simpliciano Eustaquilino de 
Souza Neto 

161.831.004-63 Indeferida 
 

Não atendimento ao item 4.12.2 do 
Edital 35/2021. Ausência de: 

 
“II- comprovante de residência (conta 

atualizada de energia elétrica, de água ou de 
telefone fixo, contendo o mesmo endereço 

indicado no Formulário de Inscrição).” 

 
 

Esta comissão ressalta que, os critérios para indeferimento das solicitações de 

isenção estão alinhados com o normatiza o Edital 35/2021, em seu item 4.14, a saber: 
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 4.14. Serão indeferidos os pedidos de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição a candidato que: a) omitir informações e/ou _aze_-las 
inverídicas; b) fraudar e/ou falsificar documentação; c) pleitear a 
isenção sem apresentar cópia de um ou mais dos documentos indicados; 
d) não entregar, toda e de uma só vez, a documentação exigida; e) 
requerer isenção após o dia previsto no item 4.1 ou entregar a 
documentação fora do prazo fixado; f) comprovar renda familiar mensal 
superior a três salários mínimos, seja qual for o motivo alegado. 

 
 

Areia-PB, 02 de setembro de 2021. 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 

 
___________________________________________________ 

Prof.ª. Ma Márcia Eugênia de Souza 
(UFPB/CCA/DCFS) – Presidente 

 

 

 
Prof. Dra. Emanuelle Alícia Santos Vasconcelos 

 (UFPB/CCA/DCFS) – Membro 
 

 

__________________________________________________ 
Prof. Me.Mário Vinícius Carneiro Medeiros 

(UFPB/CCA/DCFS) – Membro. 
 
 


