
 
PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO RESERVA PARA ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº. 003/2021 
 

ERRATA DE CONVOCAÇÃO 
 

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina, Professor Doutor Alexandre Teixeira de Souza, no 
uso de suas atribuições, e de conformidade com o resultado final do Processo Seletivo – Edital 003/2021, publicado 
no dia 25/02/2021, homologado em 04/03/2021, tomou a seguinte decisão: 

“Esta Reitoria tomou conhecimento de que nas convocações de estagiários do Curso de Direito 
desta IES, classificados em conformidade com o Edital nº 003/2021, por lapso, exigiu-se como requisito mínimo 
matrícula escolar a partir do 7º termo do curso – o que, ordinariamente, aplica-se aos estágios obrigatórios, 
conforme prevê a matriz curricular do curso.  

Nas três primeiras convocações, apenas 02 (dois) dos candidatos convocados manifestaram 
interesse na vaga, sendo eles: a) Rafael Mazarin Oliveira, RG 53.418.885-0 (classificado em 4º lugar), e b) Raiane 
Beatriz dos Santos, RG 52.382.596-1 (classificada em 11º lugar). 

Constatou-se, no entanto, que a candidata Raiane Beatriz dos Santos não pôde assumir a vaga 
em razão de estar matriculada no 6º termo do curso de Direito, prosseguindo-se com a convocação dos demais 
classificados, conforme ato publicado no dia 09/11/2021 – o que, em verdade, representa um equívoco da 
Administração, já que os candidatos se habilitaram para concorrer a vagas de estágio não obrigatório (art. 2º, 
§2º da Lei nº 11.788/2008). 

Assim, considerando que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (súmula 
473, STF) – torno sem efeito a convocação dos candidatos a estagiário do curso de Direito publicada no dia 
09/11/2021. 

Por consequência, determino a elaboração de errata, para incluir dentre os convocados na 
publicação do dia 09/11/2021, os candidatos anteriormente convocados que não chegaram a assumir a vaga 
pelos fatos e circunstâncias acima descritos.” 

Sendo assim, CONVOCA o(s) aprovado(s) abaixo relacionado(s), para apresentar(em)-se até o dia 
26/11/2021, no horário das 08:00h às 11:30h e das 13:30h às 17:00 horas, no Setor de Estágio da Instituição, situado 
na Rua 9 de julho, 730 – Centro, na cidade de Adamantina - SP, portando documentos pessoais, onde deverão 
manifestar seu interesse à nomeação para o preenchimento de 01 vaga para o curso de Direito. 

Serão nomeados apenas os convocados que manifestarem interesse na vaga, obedecida a ordem de 
classificação e a quantidade de vagas disponíveis. Os candidatos que não manifestarem interesse não serão excluídos 
da lista classificatória do certame, aguardando nova oportunidade, até a expiração do prazo de validade do Edital. 

No ato da apresentação deverão assinar o termo de comparecimento. Os candidatos que 
manifestarem interesse e a vaga já ter sido ocupada por um candidato melhor classificado não serão excluídos da lista 
de classificação. 

A admissão se dará no dia 01/12/2021, desde que a documentação solicitada seja entregue e esteja 
correta. 

 

Curso: Direito 
Class. Nome            R.G.    

01º Natan César Ferreira Buassali 37.897.400-2 
02º Tatiana Torres de Assis  53.892.274-6 
03º Henrico Queçada Pereira 38.102.973-6 
05º Maria Eduarda Bortoletto Rezende 52.382.894-9 
06º Thiago Maziero Capeta 54.681.424-4 
07º Paulo Roberto do Bom Fim 32330684-6 
08º Maria Fernanda Milanezi Anaia Maranha 588324644 
09º Laryssa Alves Beluzzo 49.796.477-6 
10º Daniel Borges Rondon 586947462 
11º Raiane Beatriz dos Santos  523825961 
12º Raissa Nathielle da Silva 50.564.289-X 
13º Larissa Alves da Rocha 52.382.640-0 
14º Mayara Mori Auresco 52.382.757-x 
15º Matheus Antonio Boton 533639578 
16º Paulo Henrique Gomes 600369729 

   
 

Adamantina/SP, 18 de novembro de 2021. 
 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza 
Reitor 


