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2ª CONVOCAÇÃO 

A Coordenação do Curso de Especialização em Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente convoca as candidatas a seguir, do cadastro de reserva, para 

apresentar seus documentos e efetivação da matrícula no referido Curso: 

53. ANDREA FERREIRA DA SILVA MELO  

 

54. KELLYANE CRISTINA DO NASCIMENTO SALES 

Documentos necessários:  

Aos candidatos aprovados e classificados serão exigidos, no ato de matrícula, 

ORIGINAL E CÓPIA dos seguintes documentos:  

A. Cópias e originais dos seguintes documentos de identificação:  

 RG,  

 CPF,  

 Título de eleitor com comprovante de votação nos dois turnos da última eleição 

(2018),  

 Certificado de alistamento militar para o sexo masculino;  

 

B. Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação Plena, ou Declaração de Conclusão 

do Curso ou Declaração de que é aluno em fase de conclusão (com diplomação prevista 

até março de 2020, em curso de nível superior reconhecido pelo órgão competente, com 

no mínimo 2.800 h/a de integralização curricular, nos cursos de Licenciatura Plena 

(Resolução CNE/CP nº 2/2002) e de 2.400 h nos cursos de Bacharelado (Resolução 

CNE/CES nº 2/2007). Para os candidatos diplomados em data anterior a 2002, aplica- se 

a legislação vigente à época;  

C. Original e cópia do histórico escolar de graduação plena;  

D. Os portadores de diploma de curso superior obtido em instituições estrangeiras 

deverão apresentar documento de revalidação ou equivalência no Brasil;  

E. Uma (1) foto 3 X 4, recente;  

F. Pasta para arquivar os documentos  

Observação: enviar email com CPF, RG e Diploma para sgdca2020@gmail.com 

Belém, 20 de janeiro de 2020. 

 
Profª. Drª. Maria Izabel Alves dos Reis 

Coordenadora do Curso de Especialização em SGD 
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