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Inscrições Homologadas(*) 
(Lista em ordem alfabética) 

 

 
ALESSANDRA SOUZA DE OLIVEIRA 

ANGELITA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA 

JAMÍLIA BRITO GOMES 

JONATAN DOS SANTOS SILVA 

JOSÉ CLÁUDIO ALVES DE OLIVEIRA 

LEILA SALA PRATES FERREIRA 

LÍLIAN GLEISIA ALVES DOS SANTOS 

MARLON MESSIAS SANTANA CRUZ 

NADIA CRISTINA MORAES SAMPAIO GOBIRA 

NATANAEL VAZ SAMPAIO JUNIOR 

RENATA TEREZA BRANDÃO MEIRELES 

ROSELI RAMOS DE OLIVEIRA 

THAIANE DUTRA LUZ COSTA 

THIAGO SOUZA SILVA 

 
 

Inscrições Não Homologadas 
(Lista em ordem alfabética) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os candidatos ao curso do doutorado do PPGMLS cujas inscrições foram homologadas estão convocados para 
a Avaliação de capacidade de leitura, compreensão, interpretação de texto e expressão escrita em Língua 
Portuguesa, que acontecerá no dia 12 de março de 2019, das 08:30 às 12:00, no subsolo do Módulo de 

CANDIDATO CRITÉRIO 

PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO Não atendeu ao inciso III do tópico 2.3.1 
do Edital 005/2019 



Medicina. Para essa avaliação, não será permitido uso de nenhum tipo de material de consulta, incluindo 
agendas eletrônicas, telefones celulares, tablets, pen drives, mp3, gravadores, relógios, alarmes, transmissores 
e gravador de dados, imagens, vídeos e mensagens, durante a realização da prova. Se o candidato for flagrado 
fazendo uso de um desses equipamentos, será desclassificado. 
 
Os candidatos ao curso do doutorado do PPGMLS cujas inscrições foram homologadas estão convocados 
também para a Avaliação da capacidade de leitura e compreensão em 01 (uma) língua estrangeira (Inglês), 
que ocorrerá no dia 12 de março de 2019, das 15:00 às 18:30 horas, no subsolo do Módulo de Medicina. 
Todos(as) os(as) candidatos(as) deverão fazer a prova de língua estrangeira (inglês), pois não será aceito 
nenhum tipo de certificado de proficiência. Será permitido o uso de dicionário durante a prova, cujas 
questões deverão ser respondidas em português. O(a) candidato(a) será também avaliado(a) quanto à sua 
capacidade de expressão escrita. 
 
 

Vitória da Conquista, 26 de fevereiro de 2019. 
 

 


