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 PROCESSO SELETIVO 2015.2
DIVULGAÇÃO DO LOCAL DAS PROVAS

Seguindo o disposto no Edital UESC Nº 61/2015, a Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, INFORMA os locais de realização das provas de Inglês e Conhecimentos Específicos do processo seletivo para o MESTRADO (Turma de 2015.2).
I- DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
A Comissão de Seleção reitera que as provas serão realizadas impreterivelmente na data e horários dispostos no edital. Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local de realização das provas com antecedência de 30 minutos, pois não será permitida a entrada de candidatos após o horário de início das provas.
 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no período, no local e nos horários, definidos.
Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
II- DEMAIS INFORMAÇÕES
O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das provas como justificativa de sua ausência. 

O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do processo seletivo. 

Durante a realização das provas não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
III- IDENTIFICAÇÃO

Somente será admitido o ingresso na sala de provas do candidato que estiver portando documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas por Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal valem como documento de identidade, a exemplo das carteiras da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei federal nº 9.503/1997). 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido em órgão policial há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendidas a coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário específico. 

A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, ou à condição de conservação do documento e/ou à própria identificação.
IV. MATERIAL 

O candidato deverá comparecer ao local de prova designado munido, obrigatoriamente, de caneta esferográfica de tinta preta ou azul de material transparente. 

Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira ou borracha.

Será excluído do processo seletivo o candidato que estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios de qualquer espécie, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), que for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livro, anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora. 

Recomenda-se ao candidato, no dia da realização das provas, não levar nenhum desses aparelhos indicados no item anterior. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos, estes deverão ser acondicionados, devendo permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação das provas. A embalagem deverá permanecer lacrada até a saída do candidato do local de realização das provas. 

Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão permanecer até o término das provas.
A Comissão de Seleção e a Universidade Estadual de Santa Cruz não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
Turma 1
Local de realização das provas: Sala OSCE do Curso de Medicina
Pavilhão Pedro Calmon

CANDIDATOS
Aline Araújo Freitas Silva
	Ana Luísa Oiliveira Santos Nascimento
	Camila Oliveira Santos Góis
	Carlos Eduardo dos Santos Bomfim
	Caroline Souza Couto Paraíso Martins
	Daniela Borges Ferreira
	Daniella Oliveira Campos
	Dayse Saine Morais Santos
	Deyse Neres Santos Firmo
	Drieli Oliveira Silva
	Elisangela Gouveia Cata Preta
	Geiza Ambrósio dos Santos
	Gleice Istael Borges Guimarães
	Hugo Monteiro da Cosa Júnior
	Igna Campos Moura
	Jeane Queila de Almeida Silva Marques
	Juralha da Silva Souza
	Kamila Gonçalves Matos de Jesus
	Kênia D'el-Rei Galo da Silva
	Leilanne Santana Silveira
	Luana de Carvalho Costa Silva
	Luísa Alcântara Simões
	Maria Helena dos Santos Batista Borges
	Marleide Nascimento Neiva
	Marta Augusta Mattos
	Milena Santos Aguiar
	Nina Rosa Nunes Brandão
	Rafael Silva Santos
	Renato Gonzaga Barreto
	Sabrina Silva Martins
	Samary Santos Gomes
	Wallace Lima Habib Bomfim
	Willians Carlos de Souza França Pereira

Turma 2
Local de realização das provas: Sala de Palestras do Curso de Medicina
Pavilhão Pedro Calmon
NOME 
Alaiana Santos Silva
	Alessandro Monteiro de Oliveira Garcia
	Alexandre Magno Souza Calasans
	Amanda Moreno de Miranda
	Ana Cristina Menezes Martins
	Anderson Rocha Barbosa
	Andréia Santana Bomfim
	Ariane Dórea Santos
	Arielly Pereira da Cruz Castro
	Aurea Celeste Santos Souza
	Bolivar de Oliveira Landi
	Caio Felipe Neves Silva
	Caroline Couto Domingues
	Caroline de Souza Pereira
	Cláudio Damíão Rosa
	Cleidiane Jacomin
	Cristiane Bárbara da Silva Souza Figueiredo
	Danylle Santos Pinheiro Andrade
	Débora Silva Oliveira
	Dilson Xavier Olieira Júnior
	Dioney Santos Alves Guimarães
	Edson Melo dos Santos
	Élica Luzia Pereira Santos
	Elienice de Sá Luz
	Erbene da Costa Moreira Nobre
	Evelin Catharine dos Santos Marques
	Felipe Araújo Pimenta
	Fernanda Abreu de Abreu
	Fernanda Andrade Rodrigues Lopes da Silva

Turma 3
Local de realização das provas: Auditório do Pavilhão Max de Menezes
Pavilhão Max de Menezes
NOME 
Fernanda Santana dos Santos
	Fernanda Silva D'Alencar
	Fernando Luís Barros Edington
	Francine Pinto dos Santos
	Hana Paula Mota Evangelista Avelino
	Hermano Oliveira dos Reis Filho
	Irla Duarte de Carvalho
	Janaína Santos Sacramento
	Jéssica dos Anjos Almeida
	João Adolfo Pinto do Amaral 
	João Marcus Santos Oliveira Perlira
	José Miton de sena Filho
	Joselino Fonseca Fontes Júnior
	Jucilandia Soares Farias
	Laila Lima da Silva
	Laís Batista Rodrigues
	Larayne Gallo Farias Oliveira
	Larissa Cavalcante Silva Nunes
	Larissa de Souza Lemos
	Lívia Lessa de Oliveira
	Lorena Cotrim de Mattos
	Luana de Jesus Xavier
	Lucas Serqueira de Oliveira
	Mafran Santos Rodrigues
	Manuella Silva Simões
	Márcia Verônica Oliveira de Jesus Santos
	Marcos Santana Dias
	Maria Orlandia de Melo Belmiro
	Mariana Santos Simões
	Mariana Siqueira Pinheiro
	Maristella de Araújo Carvalho Souza
	Mirel Antun Lavigne de Lemos
	Mirele Mendes Gomes
	Naialla Carneiro Lopes
	Natália Ferreira Silva Rodrigues
	Nayala de Jesus Bispon 
	Patrícia Couto Macedo dos Santos
	Priscila  Thayane nascimento de Oliveira
	Priscilla Rubia Thomas
	Ramon Assis Souza
	Raquel Moraes Ramos Silva
	Rayanne Silva Benfica
	Rebeca Requião França
	Renata Nascimento Araujo de Souza
	Robson da Silva Almeida
	Robson Fernandes da Silva
	Rodrigo Pereira Llamosas
	Roziene Lima da Hora Silva
	Samantha Carvalho Nunes
	Saulo Oliveira Nascimento
	Sayonara Loyola Portela
	Suzana Andrade Lawinsky
	Taline Ferreira Santos 
	Talita Rosa dos Santos
	Tamy Alves de Matos Rodrigues
	Tarcila Lima Matos
	Tássia Irineu dos Santos
	Tatiana Nóvoa Martins
	Tercília Maria Souza Soares
	Thalita Araújo dos Santos
	Thalita Barreto Santos Chagas
	Thamires Menezes Santos Sacramento
	Tharcylla Gama Machado da Silva
	Thayanne Moreira do Carmo Ribeiro
	Thiago Batista do Livramento
	Thiago Rosa de Mesquita
	Thiago Souza Campos
	Thiciana Biondi Araujo
	Tiago Nascimento Carvalho
	Verônica Barreto Cardoso
	Verônica Santos Nunes de Souza
	Vinícius Moura Eça Santos
	Waldemar de Oliveira Garcia Neto
	Warde Cavalcante Berti Sanjuan
	Welbi Pereira Rocha



