
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARAÍBA 

PROGRAMA GIRA MUNDO SEE-PB 

EDITAL Nº 003/2017 

 

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

CANADÁ 
 

DEFERIDOS: 

 

NOME 
ANDRÉ LAWAN TAVARES DE ANDRADE 

SITUAÇÃO 

DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi corrigida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. Em relação ao TOEIC BRIDGE, os testes 

são corrigidos por Scanner de acordo com as informações que o 

Candidato/aluno lançou em seu gabarito (answer sheet), isto é, 

correção automática sem manuseio de pessoas. Todos os testes 

realizados, após a aplicação são conferidos e devolvidos para a 

Mastertest, isto é, não existe teste solto no mercado. A Mastertest 

tem um controle rigoroso de todos os forms e numeração dos testes 

aplicados no Brasil. 

NOME 
ADRIELY STERFANY DA SILVA AGUIAR 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida seu 

nome na listagem com suas respectivas médias. A estudante teve 

sua média inserida na classificação para o país selecionado. 

NOME 
BIVAR PEREIRA DA SILVA NETO 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME BRENDA CAVALCANTI FERREIRA 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida sua nota 

do TOEIC BRIDGE. A estudante teve sua média inserida na 

classificação para o país selecionado. 

NOME DAVI DE SOUZA SESION 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi corrigida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME EMILLY KELLY LOPES RODRIGUES 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida sua nota 

do TOEIC BRIDGE. A estudante teve sua média inserida na 

classificação para o país selecionado. 
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NOME FELIPE SANTOS DA SILVA 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a média. 

O estudante teve sua média inserida na classificação para o país 

selecionado. 

NOME FELLIPE GABRIEL DO NASCIMENTO 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi corrigida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME 
FRANCISCO WELINGTON DE LIMA BARROS 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME JOICE ALVES DE AZEVEDO 

 

SITUAÇÃO 
Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota solicitada. A 

estudante teve sua média inserida na classificação para o país 

selecionado 

NOME 
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA 

SITUAÇÃO 

DEFERIDO. Em relação ao TOEIC BRIDGE, os testes são 

corrigidos por Scanner de acordo com as informações que o 

Candidato/aluno lançou em seu gabarito (answer sheet), isto é, 

correção automática sem manuseio de pessoas. Todos os testes 

realizados, após a aplicação são conferidos e devolvidos para a 

Mastertest, isto é, não existe teste solto no mercado. A Mastertest 

tem um controle rigoroso de todos os forms e numeração dos testes 

aplicados no Brasil. 

NOME KAROLYNE SILVA DE SOUZA 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. A estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado 

NOME 
MARIA BEATRIZ LIMA PEREIRA LEITE 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida sua nota 

do TOEIC BRIDGE. A estudante teve sua média inserida na 

classificação para o país selecionado. 

NOME MARYA KAROLINNY DE LIMA SILVA 
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SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida sua nota 

do TOEIC BRIDGE. A estudante teve sua média inserida na 

classificação para o país selecionado. 

NOME MILENY MONISY VIEIRA DE ANDRADE 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida sua nota 

do TOEIC BRIDGE. A estudante teve sua média inserida na 

classificação para o país selecionado. 

NOME OLIVIENE QUERINO MARCELINO 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME PALOMA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. A estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME PALOMA DE MELO AZEVEDO 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME 
PEDRO AUGUSTO MARTINS NEVES 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi corrigida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME RENATA DANTAS DE OLIVEIRA 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 

NOME SABRINA BEZERRA DE SOUSA 

 

SITUAÇÃO 
DEFERIDO. Tendo sido realizada reanálise, foi inserida a nota 

solicitada. O estudante teve sua média inserida na classificação 

para o país selecionado. 
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INDEFERIDOS: 

 

CANDIDATO: AFONSO HENRIQUE SILVA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) 

candidato(a) não compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a 

desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: CARLOS HENRIQUE MENEZES A. DE LIMA – 3ª GRE  

ALEGAÇÕES: O candidato alega melhor preparação que a candidata classificada 

dentre as vagas, em razão de ter obtido uma nota maior no TOEIC BRIDGE, última fase 

do processo seletivo. 

Análise e decisão: As razões recursais apresentadas pelo candidato não merecem 

acolhimento. Conforme previsto em edital de seleção, a classificação dos candidatos se 

daria considerando as três etapas, não apenas a última. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO:  CYNTHYA KRISLLEY   DE ALMEIDA CORREIA – 1ª GRE 

ALEGAÇÕES: A candidata sustenta que não fora observado o critério de desempate, 

pois alega possuir maior média das notas em Língua Inglesa (ano de 2016), além de 

alegar ter obtido maior pontuação na última etapa. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o critério de desempate fora 

devidamente observado. Embora a candidata tenha obtido um melhor desempenho na 

última etapa, obteve notas inferiores nas primeiras duas etapas, o que, 

consequentemente, conforme previsto em edital, prejudicou sua nota no resultado final. 

Dessa forma, as alegações apresentadas são desarrazoadas. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 
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CANDIDATO:   ITALO LAURENT AZEVEDO LIRA – 3ª GRE 

ALEGAÇÕES: O candidato sustenta que as notas da 2° etapa não correspondem as suas 

notas, alegando erro. 

Análise e decisão: As razões apresentadas pelo candidato não merecem prosperar. A 

comissão de seleção considerou minunciosamente as notas que constam na 

documentação apresentada. Ademais, o candidato não anexa ao recurso qualquer prova 

de suas alegações. Sendo assim, considerando a documentação apresentada na segunda 

etapa do processo seletivo, não há razão para correção na pontuação do candidato. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: JAILSON DA SILVA ARAÚJO – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a desclassificação no presente 

certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: JOALYSON RIBEIRO DE SOUZA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a desclassificação no presente 

certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO SILVA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) 

candidato(a) não compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a 

desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 
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CANDIDATO: KELTON HENRIQUE DE SOUZA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a desclassificação no presente 

certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: LAIS DORACI SOARES DE OLIVEIRA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a desclassificação no presente 

certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: LUCAS ALVES DIOGO –2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC, o que enseja a desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE SOARES – 3ª GRE 

ALEGAÇÕES: A candidata aduz que suas notas da primeira etapa são superiores as dos 

candidatos aprovados e classificados dentre as vagas. 

Análise e decisão: As razões recursais apresentadas pela candidata não merecem 

acolhimento. Conforme previsto em edital de seleção, a classificação dos candidatos se 

daria considerando as três etapas.  Sendo assim, ao final das três etapas a candidata não 

obteve média final maior que a média dos demais candidatos. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 
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CANDIDATO:    NIERY PEREIRA TRAJANO - 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC, o que enseja a desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO:  PAULINA SILVA PEREIRA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC, o que enseja a desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: RYAN FREITAS DA SILVA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC, o que enseja a desclassificação no presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO: TAIS DA PAZ SOARES OLIVEIRA – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) 

candidato(a) não compareceu ao exame do TOEIC, o que enseja a desclassificação no 

presente certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 
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CANDIDATO: VINICIUS DA SILVA ALVES – 2ª GRE 

ALEGAÇÕES: O(a) candidato(a) apresenta declaração referente a 2ª etapa do processo 

seletivo. 

Análise e decisão: Após reanálise, a comissão verificou que o(a) candidato(a) não 

compareceu ao exame do TOEIC BRIDGE, o que enseja a desclassificação no presente 

certame. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

CANDIDATO:  VALESKA KELLY DINIZ BATISTA – 3 ª GRE 

ALEGAÇÕES: A candidata questiona sua classificação no certamente, aduzindo 

possuir boas notas em relação a alguns candidatos 

Análise e decisão: As razões apresentadas pela candidata não correspondem aos fatos, 

vez que, após acurada análise, verificou-se que a candidata não obteve pontuação final 

suficiente para classificação dentre as vagas, devendo permanecer na suplência. 

Resultado: Recurso INDEFERIDO 

 

 

João Pessoa – PB, 14 julho de 2017. 

 


