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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 
 

COMUNICADO Nº 3 / 2022 - PPGCJ (11.01.46.04) 
 
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

João Pessoa-PB, 08 de Março de 2022

COMUNICADO
Diante da urgência na prestação de informação acerca do status da Inscrição das candidatas
ELLEN MACIEL ALVES e TALYTA LANNA TORRES PEREIRA, junto à LINHA 3 DA ÁREA
DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITO ECONÔMICO: Direitos Sociais, Biodireito e
Sustentabilidade Sócio-Ambiental, a fim de não prejudicar direito do administrado,
observando-se o dever de autotutela da Administração Pública em seus vícios sanáveis e a
inexistência de publicação da análise da inscrição da candidata por ocasião de divulgação da
Lista Preliminar de inscritos no dia 02 de Março de 2022, com recursos apresentados nos
dias 03 e 04 de Março de 2022, publicamos, nesse momento, o seguinte resultado preliminar
de análise da inscrição, após recurso tempestivo oferecido por parte da interessada:
ELLEN MACIEL ALVES: INDEFERIDA. Certidão de Conclusão do Curso fora do prazo de
validade previsto no próprio documento juntado pela candidata. Inteligência dos itens 4.1.1,
4.2 E 5.19 do Edital de Seleção
TALYTA LANNA TORRES PEREIRA: INDEFERIDA pela ausência do “verso do diploma”.
Informação indispensável para o ateste do documento utilizado para fins de inscrição.
Inteligência dos itens 4.1, 4.1.1, 4.2 e 5.19 do Edital de Seleção 2022 do PPGCJ/UFPB.
A partir dessa publicação, tratando-se de correção de erro produzido pela própria
Administração, abra-se o prazo até 10 de Março de 2022, Quinta-Feira no horário máximo
das 23h59 minutos para que as candidatas ELLEN MACIEL ALVES e TALYTA LANNA
TORRES PEREIRA, inicialmente prejudicadas pela não informação do status de suas
inscrições na Lista Preliminar, possam recorrer do indeferimento junto a esta
COORDENAÇÃO por via do Email de Seleção (e-mail: selecao.ppgcj.ufpb@gmail.com),
conforme o item 12.2 do Edital.
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