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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS OU EM 

SITUAÇÃO DE RECURSO  
 

CANDIDATOS INSCRITOS MOTIVO 

CARLOS HENRIQUE ALVARENGA 

URQUISA MARQUES 

Não cumprimento do item 7.4 do edital 135/2022 de 27 de julho de 2022: 7.4: a) Requerimento de 

inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o 

candidato declare estar ciente do contido no edital e na Resolução nº03/2021-CEPE/UFES 

(disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br) 

CHRISTIANE MESQUITA PEREIRA Não cumprimento do item 7.4 do edital 135/2022 de 27 de julho de 2022: 7.4:  a) Requerimento 

de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual 

o candidato declare estar ciente do contido no edital e na Resolução nº03/2021-CEPE/UFES 

(disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br); d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, 

conforme item 7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital), conforme o item 8. 

e) Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação comprobatória de estar em dia 

com suas obrigações eleitorais e militares (assinatura da declaração constante no formulário de 

inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas documentações. 

FIAMMETTA BONFLIGLI Não cumprimento do item 7.4 do edital 135/2022 de 27 de julho de 2022: 7.4: a) Requerimento de 

inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o 

candidato declare estar ciente do contido no edital e na Resolução nº03/2021-CEPE/UFES 

(disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br) 

MICHELLE GIRONDA CABRERA Não cumprimento do item 7.4 do edital 135/2022 de 27 de julho de 2022: 7.4: a) Requerimento de 

inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o 

candidato declare estar ciente do contido no edital e na Resolução nº03/2021-CEPE/UFES 

(disponibilizada no sitio www.daocs.ufes.br). e) Declaração firmada pelo candidato de que possui 

documentação comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares 

(assinatura da declaração constante no formulário de inscrição), quando for o caso, ou o envio das 

referidas documentações. E assinatura do Termo de Compromisso 
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