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Processo nº 23117.030879/2020-64

Interessado: Tulio Alves Santana, Setor de Editais Proexc, Diretoria de Extensão

  

RELATÓRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO EDITAL 13_UFU_PROEXC_2020

Considerando as normativas estabelecidas no Edital 13_UFU_PROEXC_2020 do processo seletivo de bolsista de extensão de apoio ao projeto
"Ações Formativas Integradas - Monte Carmelo - 2020", apresento o relatório do processo de seleção do Edital 13 PROEXC 2020. 

No período de 01/06/2020 a 05/06/2020 foram recebidas por e-mail 10 inscrições dos discentes da UFU - Campus Monte Carmelo, todas as
inscrições cumpriam o requisitos do item 4.2 do edital de seleção e os candidatos não foram eliminados na primeira fase. De posse das
inscrições, foram realizadas as análises do histórico escolar e do currículo dos candidatos, essa ação compõe a segunda fase do processo de
seleção.  

A análise do histórico escolar levou em consideração o rendimento do candidato no último semestre letivo, foi atribuído ao valor peso 40 e a
avaliação do currículo vitae do candidato considerou apenas a experiência em ações anteriores no projeto "Ações Formativas Integradas", foi
atribuído peso 30 a essa pontuação. 

O resultado da primeira e segunda fase do processo de seleção foi divulgado no dia 08/06/2020 com a apresentação da classificação dos
candidatos e a convocação de 8 candidatos para entrevista (conforme item 7.3).

As entrevistas foram realizadas no dia 10/06/2020, os candidatos foram informados por e-mail no dia 08/06/2020 quanto a programação e a
plataforma de realização da entrevista. Na entrevista foram analisados os perfis dos candidatos para a vaga de bolsista de extensão no projeto.
Quanto a pontuação, foram atribuídas  pontuações de 0 a 100 para cada candidato com peso 30 para o cálculo da nota final. Os critérios
adotados foram aqueles descritos no item 8.5 do edital. 

A tabela abaixo apresenta o resultado final do processo de seleção. A classificação divulgada no resultado parcial se mantém uma vez que não
houveram contestações contra o resultado.

Matrícula Avaliação: item 1 Avaliação: item 2 Avaliação: item 3 Pontuação* Resultado final
31611GLG026 83,818 100,000 92,000 91,127 Aprovado
31611GLG012 79,538 100,000 86,000 87,615 Cadastro de reserva
31321ECA022 64,250 100,000 78,000 79,100 Cadastro de reserva
31711ECA044 64,571 0,000 96,000 54,628 Cadastro de reserva
31521GLG012 74,375 0,000 72,000 51,350 Cadastro de reserva
31921AGR025 69,263 0,000 78,000 51,105 Cadastro de reserva
31611ECA033 66,250 0,000 ** - Desclassificado
31621EFL009 46,33 0,000 ** - Desclassificado

* Cálculo da pontuação: (Nota do Item 1 * 40 + Nota do Item 2 * 30 + Nota do Item 3 * 30)/100

** Candidato não compareceu a entrevista. 

 

Documento assinado eletronicamente por Tulio Alves Santana, Engenheiro(a)-área, em 14/06/2020, às 21:10, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2083276 e o código CRC 8628B3F4.
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