
 
 

 

 

Telêmaco Borba – PR, 11 de março de 2019. 

 

Edital n. 002/2019 

 

A FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba e o COLÉGIO DOM BOSCO de Telêmaco Borba, a 
partir da apuração realizada pela Comissão de Seleção constituída nos termos do Edital 
001/2019, levam ao conhecimento dos interessados, a relação de candidatos para concessão 
de bolsas de estudo, a partir do benefício previsto pela Lei 2142/2015, Decreto 25139 e Edital 
001/2019 e consequente ingresso nas instituições acima referidas. 

 

1. CANDIDATOS APTOS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS - FATEB: 

CANDIDATOS (AS) CURSO 
 

FABIANE APARECIDA GOMES TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

JHENIFFER AMANDA SILVA HILARIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

MILENA MARCONDES DE LIMA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PALOMA SAMANTA FERREIRA CLARO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

2. Caso a documentação exigida indique que o candidato deixou de preencher os 
requisitos da Lei 2142/2015, Decreto 25139 e Edital 001/2019, será o mesmo 
considerado inapto/reprovado para os fins do processo seletivo em análise, 
independentemente do resultado alcançado no exame vestibular; 
 

3. CANDIDATOS INAPTOS / REPROVADOS NO PROCESSO SELETIVO: 

 

ANA BEATRIZ SUTIL DOS SANTOS 

ISABELE VAZ DE LIMA 

MARIA EDUARDA MACIEL TEIXEIRA GABRIEL 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. As provas terão início às 14 horas do dia 13/03/2019 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; 

 

5. 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. 

 

6. Após o resultado das provas, a relação com os nomes dos candidatos aprovados para 
preenchimento das vagas previstas pelo Edital 001/2019 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. 

 

7. As provas serão aplicadas conforme as normas das instituições concedentes das 
bolsas de estudo. 

 

 

 

Paula Regina Pontara 

Diretora Geral 

         


