
CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 2019.2 –  FACULDADE ATUALIZA 

Relação de Contemplados bolsas de estudos  

 

Curso: Graduação de Enfermagem 

CLASSIFICAÇÃO 
Bolsa (% de 
desconto) 

CONTEMPLADO 

1º lugar 60% • Analu Sousa Da Cruz  

2º lugar 60% • Patricia Silva Da Paixão  

3º lugar 60% Verônica Martins dos Santos Teófilo  

4º lugar 60% Marilia Alves Dos Santos  

5ºlugar 60% Olga Menezes  

6º lugar 55% Regiane Ferreira  

7º lugar 55% Rosimere dos Santos Vieira  

8º lugar 55% Miamisson Lopes de Souza 

9º lugar 55% Maria Clara Costa dos Santos  

10º lugar 55% Aída Paranhos 

 

Prezados contemplados, 

 

Todos nós da Faculdade Atualiza parabenizamos a todos pelo empenho e contemplação da 

bolsa, ao mesmo tempo que solicitamos atenção aos itens 6 e 7 do Edital, conforme descrito 

abaixo: 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado final do Concurso de Bolsas será divulgado no site da 

Atualiza  www.faculdadeatualiza.edu.br, no dia 3 de julho de 2019, contendo a relação 

dos aprovados. 

Os aprovados no processo seletivo serão comunicados por telefone ou e-mail ou SMS 

ou WhatsApp. Após o comunicado o candidato terá até 02 (dois) dias úteis para 

comparecer à sede da Atualiza Cursos com a documentação necessária e efetivar sua 

matrícula. Após este período o candidato perderá a bolsa. 

7. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

A matrícula deverá ser efetivada de forma presencial na sede da Faculdade Atualiza 

localizada na Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1388, Rio Vermelho, Salvador - BA - CEP: 

41940-060. 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados respeitando a sequência: 

✓ Original e cópia de um documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, carteira 

de identificação profissional ou passaporte); 

https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34696908&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34969632&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34974806&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34931673&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34765944&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34968733&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34968866&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34762618&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34800803&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
https://www.classmarker.com/a/results/tests/test/nrgusers/results/?score_id=34899726&test_id=1094985&nrg_id=644221&order=score
http://www.faculdadeatualiza.edu.br/
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✓ Original e cópia do CPF caso não possua a numeração no documento de identidade; 

✓ Original e cópia comprovante de Residência;  

✓ Documento comprobatório que concluiu o Ensino Médio (histórico escolar); 

✓ 1 foto de rosto, colorida e recente; 

 

No ato da matrícula, o contemplado obriga-se a apresentar os documentos acima, sob 

pena de perda imediata da bolsa, passando esta ao próximo classificado. 

Após recebimento da documentação solicitada, a Comissão procederá à avaliação dos 

pedidos. A documentação apresentada pelo requerente contemplado estará sujeita a 

comprovação a qualquer momento durante o período do curso. Se identificada alguma 

irregularidade, a concessão de bolsa será automaticamente cancelada. 

 

 

Salvador, 03 de julho de 2019. 

 

 

Laudete Leal 

Diretora 

Faculdade Atualiza 


