
 
 

 

 

Telêmaco Borba – PR, 05 de dezembro de 2018. 

 

Edital n. 024/2018 

 

A FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba e o Colégio Dom Bosco de Telêmaco Borba, levam ao 

conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos aprovados – vagas remanescentes, 

para concessão de bolsas de estudos, conforme previsto pela Lei 2142/2015, Decreto 25139 e 

Edital 023/2018. 

 

1. CANDIDATOS APTOS A REALIZAÇÃO DA PROVA - FATEB: 

CANDITATOS CURSO  

ALIANE MACHADO COSTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

GEOVANA DE JESUS SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SUVIERCOSWSKI CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

ROBERTA ANNA MITSUHASHI CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

2. CANDIDATOS APTOS A REALIZAÇÃO DA PROVA – COLÉGIO DOM BOSCO: 

CANDITATOS CURSO  

JULIA BEATRIZ DE ALMEIDA CORDEIRO 2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 

JOÃO VICTOR BITENCOURT MAINARDES 2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 

 

3. CANDIDATOS CLASSIFICADOS, DO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO 
DOM BOSCO:  
 

MIGUEL MARTINS MACHADO PEREIRA 

BEATRIZ MACHADO RIBEIRO 

4. Em razão do cancelamento da matrícula do candidato classificado no edital 021/2018, 

consideram-se aptos os 2 (dois) candidatos citados acima, classificados por este 

edital, como forma de preencher as vagas dispostas na Lei 2142/2015. 

 

5. Nos termos do Decreto 25139 não haverá prova para os candidatos do 1° ano do 

Ensino Fundamental, razão pela qual a classificação apontada pelo § 1, artigo 8º leva 

em consideração o critério estabelecido pelo Município, de menor renda per capita 

familiar.  

6. Os candidatos classificados para o 1° ano do ensino fundamental, deverão 

comparecer para matrícula conforme data estipulada no edital 023/2018.  



 
 

 

 

7. Caso a documentação exigida indique que o candidato deixou de preencher os 

requisitos da Lei 2142/2015, Decreto 25139 e Edital 019/2018, será o mesmo 

considerado inapto/reprovado para os fins do processo seletivo em análise, 

independentemente do resultado alcançado no exame vestibular. 

 

8. As provas terão início às 14 horas do dia 12/12/2018 e serão realizadas nas 

dependências da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, situada na Avenida Marechal 

Floriano Peixoto, 1181, Telêmaco Borba-Pr, sendo que o fechamento dos portões dar-

se-á às 13h45min, horário a partir do qual não será permitida a entrada, ocorrendo 

a desclassificação do candidato. 

 

9. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento pessoal com foto, 

devendo, no caso de candidatos menores de idade, comparecerem acompanhados 

dos respectivos responsáveis, também munidos de documento pessoal com foto. 

 

10. Após o resultado das provas, a relação com os nomes dos candidatos aprovados para 

preenchimento das vagas previstas pelo Edital 019/2018 será encaminhada para a 

Comissão Municipal de Avaliação de Bolsas de Estudo, instalada conforme Decreto 

25139, a qual ficará responsável pela aprovação dos alunos e apresentação dos 

nomes dos beneficiários. 

 

11. As provas serão aplicadas conforme as normas das instituições concedentes das 

bolsas de estudo e em hipótese alguma poderá ser modificada a opção de curso 

apresentada pelo candidato.   

 

 

 

 

Paula Regina Pontara 

Diretora Geral 

         


