CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
Tipo de curso: Graduação – Bacharelado
Nome do curso: Gestão Hospitalar
Turno: Noturno

Campus: Joinville
Edital: 11/DEING/ 2017/2

ATENÇÃO
Faça sua MATRÍCULA entre os dias 21 e 22 de agosto
Veja as orientações para matrícula no edital do curso.
Local: Secretaria Acadêmica
Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho clicando aqui.
LISTA DE APROVADOS – 3ª CHAMADA
INSCRIÇÃO

161078196789
161046929618
161006675557

NOME COMPLETO

TANIA MARA NUNES
LIANDRA DENKE ALVES
FRANCISCO CID DA SILVA ALENCAR

CLASSIFICAÇÃO*

118
138
151

* A lista apresenta:
1 – Os candidatos que foram convocados para a reunião presencial de manifestação de interesse na vaga, estiveram PRESENTES na data e
horário estipulados em edital e não foram contemplados com vaga. Obs.: Os candidatos convocados que não compareceram à reunião foram
excluídos da lista de espera conforme o edital.
2 – Demais candidatos que não foram convocados por exceder o limite de convocação estabelecido no edital.

Joinville, 21 de junho de 2017.

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
Tipo de curso: Superior – Tecnólogo
Nome do curso: GESTÃO HOSPITALAR
Turno: Noturno

Campus: Joinville
Edital 11/DEING/ 2017/2

Esta lista de espera apresenta:
1 – Os candidatos que foram convocados para a reunião presencial de manifestação de interesse na vaga,
estiveram PRESENTES na data e horário estipulados em edital e não foram contemplados com vaga. Obs.: Os
candidatos convocados que não compareceram à reunião foram excluídos da lista de espera conforme o edital.
2 – Demais candidatos que não foram convocados por exceder o limite de convocação estabelecido no edital.

Para verificar seu desempenho neste processo seletivo, acesse o Boletim de Desempenho clicando aqui.
CANDIDATOS
INSCRIÇÃO

161078196789
161046929618
161006675557

NOME COMPLETO

TANIA MARA NUNES
LIANDRA DENKE ALVES
FRANCISCO CID DA SILVA ALENCAR
Joinville, 21 de agosto de 2017.

CLASSIFICAÇÃO*

118
138
151

