
AVISO 

 

A Comissão de Seleção de Estagiários para o Conselho Regional de 

Enfermagem de Alagoas vem tornar público, aos inscritos no processo seletivo, o 

resultado preliminar do certame. Considerando, que foi realizada uma análise minuciosa 

dos documentos (currículo, Histórico Escolar junto à sua respectiva Instituição de 

Ensino e cópia do documento de identidade) dispostos no artigo 4 do referido edital. 

Bem como, os pré-requisitos, estar matriculado em instituição de ensino credenciada e 

com curso reconhecido peloMinistério da Educação e ter concluído, no período de 

inscrição, 50% (cinquenta por cento) da carga horária oudos créditos necessários para 

conclusão do curso. 

 Deste modo, informamos o resultado preliminar, dos cursos abaixo: 

 Graduação em Enfermagem, foram selecionados 10 (dez) acadêmicos 

que irão para a segunda etapa (entrevista). Conforme lista abaixo; 

 

 

 Curso Técnico em Enfermagem, foi selecionada apenas uma inscrita, 

visto que foi a única que atendeu os requisitos preconizados no edital. 

NOME RG INSTITUIÇÃO 

CARLA MORGANA DA SILVA 3907571-0 Escola Técnica Santa Bárbara 

 

 Graduação em Ciências Contábeis, não atenderam aos disposto no 

artigo 3.2. Ter concluído, no período de inscrição, 50% (cinquenta por 

NOME  RG INSTITUIÇÃO 

CLEISSYANNY NATALLY SILVA BARROS MALTA 3120524-0 FAT 

KELLY ANNY SANTOS DE SOUZA 3100285-4 UNIT/AL 

LAYS MIRELLE SILVA LOPES 3622291-7 UNIT/AL 

MICHELLY DE OLIVEIRA LEOPOLDINO 1488818-2 UNIT/AL 

THAYNE PERGENTINO DA SILVA 3536588-9 SEUNE 

MONIQUE SILVA CALHEIROS 3641108-6 UNIT/AL 

ELLEN CAROLYNA SILVA BEZERRA 3747491-0 UNCISAL 

BARBARA MELO VASCONCELOS 3456183-8 CESMAC 

LARISSA THAIS OMENA DOS SANTOS 3415144-3 UFAL 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA 3833037-7 UNINASSAU 



cento) da carga horária oudos créditos necessários para conclusão do 

curso. 

 Comunicação (Jornalismo/ Designe Gráfico/ Marketing ou Publicidade) 

não houve inscritos no certame. 

 Para os cursos de graduação de Administração e Direito o resultado 

será divulgado até final da semana. 

 

 

Obs.:A segunda etapa (entrevista) para os inscritos de Enfermagem (nível médio e 

Superior) acontecerá na sexta feira,  data 10/08/2018 às 9h00min, na sede do 

COREN/AL. 


