EDITAL 03/2019 – CORAL CEULP/ULBRA
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CORALISTAS E MÚSICO – 2020.1
VAGA RESERVA
RESULTADO FINAL
O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS - CEULP, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto na Resolução do Conselho de Administração da
AELBRA 001 de 16 de outubro de 2018, que rege os descontos e bolsas sobre as mensalidades das
mantidas educacionais administradas pela AELBRA, divulga o resultado final do processo seletivo
para CORALISTAS e MÚSICO do Coral do CEULP/ULBRA para o Semestre 2020.1.
A. Aprovados para vaga reserva na categoria coralista “Bolsa Fé, Arte e Cultura”:
1. CALEBE LOURES SAMPAIO ELER DE SOUZA
2. WYCHARDS GRYECCO BATISTA SALAZAR
3. ANA PAULA GOMES SIQUEIRA
4. ROBERTO BURNS
5. LUAR RANA CHALUB CÉSAR
B. Conforme disposto no Edital de Abertura, item 2.5, os candidatos aprovados para as vagas
de reserva, com a “Bolsa Fé, Arte e Cultura”, serão convocados a participar do coral à
medida que houver disponibilidade de vagas efetivas para bolsistas, durante o período de
2020.1 ou 2020.2, e só passarão a receber o desconto a partir do momento em que
tiverem sua participação efetivada no Coral do CEULP/ULBRA.
C. A convocação será feita conforme a disponibilidade de vagas nas respectivas vozes em
que os candidatos foram aprovados e não seguirá, necessáriamente, a sequência acima.
D. Os candidatos convocados terão que se apresentar na data estipulada na convocação para
receber as devidas orientações sobre sua participação. Caso não se apresentem, poderão
ser desclassificados.
E. Caso haja disponibilidade de vagas em vozes/categorias não contempladas entre os
aprovados acima, a instituição poderá chamar outros candidatos classificados para
reavaliação, ou ainda, poderá realizar novo processo seletivo.
F. Outras informações poderão ser solicitadas junto à Pastoral Universitária do Ceulp/Ulbra.

Palmas TO, 17 de dezembro de 2019.
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