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ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO
PROFISSIONAL (TP) /2016

PROJETOl
:

Estruturação e Gestão de Processos e Procedimentos Eletrônicos na Secretaria do
De artamento de Estatística da UFJF

.I - Título idêntico ao projeto submetido na PROGRAD.

Instituto de Ciências Exatas
2 - Unidade acadêmica ou Orgão/Setor. Por extenso.

Aos 11dias do mês de abril do ano de 2016, de acordo com o Edital do Processo de Seleção Para
o Programa de Treinamento Profissional devidamente publicado e de acordo com as Resoluções n"
58/2008 e 27/2011 do Conselho Setorial de Graduação (CONGRAD), deu-se início à seleção de aluno(s)
para o Programa de Treinamento Profissional no projeto acima indicado, para o preenchimento de Q.1
vaga(s) para bolsistas e de O (zero) vaga(s) para voluntários. Primeiramente, foi constatada a presença de
10 candidato(s) inscrito(s), conforme a lista de presença assinada abaixo:

1.J~f\l1)lÀ da. elj-VtA:llAl Qli~ 26. _

!.~~~i----
5. 8ll.un •. 6~tf~ ~ ó0~ 30. _
6. ~~ clo-~~ 31.

;: ~~~ ~; ===============================9. <.l7ui0!f7l"; 'JC<A/c.Íb ~(,d"-",-= 34. _
10. o.-~ Q Cx.u.O.(5' ç ()1Y'>,.Jh,<".Ç). ~ 35. _
11. 36. -----------------------------------
12. 37. -----------------------------------
13. 38. -----------------------------------
14. 39. -----------------------------------
15. 40. -----------------------------------16. 41. -----------------------------------17. 42. _
18. 43. _
19. 44. _
20. 45. _
21. 46. _
22. 47. _
23. 48. -----------------------------------24. 49. _
25. 50. _

Não compareceram O LI candidato(s) inscrito(s). Após o término das provas, a Banca
Examinadora divulgou o seguinte resultado final:
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Classificação Aluno N° de Matrícula Total de Pontos
1° VLc.w R g~ t--{~ J o/"'I.C"l" ~ ~MJ h&) 2.o1S-G ~ OZ2 ~O
2° T4YltNE A~l ~A- I;m. (UWP-:- I '2lJoq /.Iq O 1/ 4 ==tcl
3° ~LIL~ ~A-TlUr $EAJR.A I+~R.() 2D/~ 2iM1 (02- =i-8.
4° e HYOêzO ~~c{.4 P=DNSF,CA 2.DH =1-103 I ::t-b
5° A-1J4 PItVLA ~I?ElI2Q ~DMt.s 12J) /LIc.Gt O1)2,q. ffl
6° ~,a1J IA- 'De 4.L~EIM f6t ~,tlO 4J 'LI es»isA- <t>2.
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°

O(s) o I primeiro(s) candidato(s) cl~silcadts) acima referido(s) fica(m) convocado(s) a
assumir(em) a(s) vaga(s) existente(s) a partir de 3 oJ.i2o/~ , e segue(m), em anexo, o(s) seu(s)
respectivo(s) Termo(s) de Compromisso(s) devidamente preenchido(s). Os demais candidatos não
classificados foram reprovados.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da
Banca Examinadora.

Juiz de Fora, _l_2.--J-i de 201b.-------
Banca Examinadora:

J..V ~~ O b=. ~~Çf; <9z f\-\U
Nome Legível

{6{l,v./V6} (fSA",'U f}E. tJA1Aí{l-I~C\Ã;~tLLi,
Nome Legível

AvG/('t6 (;Mvv1Ulo WZ4-
Nome Legível

Orientações:
• As demais páginas da ATA devem ser rubricadas por todos os examinadores.
• A assinatura dos alunos presentes é condição de validade da seleção,
• Esta ata somente será válida com cópia do Edital referente à mesma seleção e a ficha de inscrição dos candidatos
• Esta ata deve estar de acordo com o modelo mais recente disponibilizado em www.graduacao.ufjf.br.
• A abertura de edital e a seleção de alunos não podem ocorrer durante recessos de acordo com o Calendário Acadêmico.
• Se o tamanho das listas desta ata não for suficiente, podem ser anexadas listas extras. Cada lista extra deve ser rubricada pelos

membros da banca examinadora.
• Este documento deve ser entregue na Central de Atendimento.
Outras informações: www.raduacao.uff.brcoord.rograd(â)uf.f.edu.br (32) 2102-3787
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