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EDITAL PROGRAD Nº 031/2022 

Prezados(as) candidatos(as)  

A Pró-Reitoria de Graduação responsável pelo Processo Seletivo para ingresso nos 

cursos de Licenciatura em 

(PSPROCAMPO/UFES 2023) torna público o 

isenção do pagamento da taxa de inscrição

13.656, de 30 de abril de 2018 (candidato registrado como doa

em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde)

Em relação ao resultado dos pedidos de isenção, a coluna “RESULTADO” aponta o 

resultado do pedido. A coluna “

deferimento ou indeferimento do pedido, 

edital. 

Não houve pedido de revisão de inde

nesta modalidade de isenção já havia sido deferido.

 

Atenciosamente,  

Pró-Reitoria de Graduação 
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Reitoria de Graduação responsável pelo Processo Seletivo para ingresso nos 

cursos de Licenciatura em Educação do Campo no ano letivo de 2023 

(PSPROCAMPO/UFES 2023) torna público o resultado definitivo dos pedidos de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição (lista em anexo) nos termos da Lei nº 

13.656, de 30 de abril de 2018 (candidato registrado como doador de medula óssea 

em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde). 

Em relação ao resultado dos pedidos de isenção, a coluna “RESULTADO” aponta o 

resultado do pedido. A coluna “ANÁLISE DOS REQUISITOS” apresenta o motivo para o 

ento do pedido, conforme atendimento ao item 1.6.2.b do 

Não houve pedido de revisão de indeferimento, tendo em vista que o único pedido 

nesta modalidade de isenção já havia sido deferido. 

Reitoria de Graduação responsável pelo Processo Seletivo para ingresso nos 

Educação do Campo no ano letivo de 2023 

dos pedidos de 

(lista em anexo) nos termos da Lei nº 

dor de medula óssea 

Em relação ao resultado dos pedidos de isenção, a coluna “RESULTADO” aponta o 

” apresenta o motivo para o 

conforme atendimento ao item 1.6.2.b do 

ferimento, tendo em vista que o único pedido 
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CPF NOME RESULTADO ANÁLISE DOS REQUISITOS 

***.931.757-** GEOVANA CORREIA MARQUES DEFERIDO INFORMOU REDOME E ENVIOU OS 
DOCUMENTOS 

 

 


