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Relatório nº 3/2019/ESAJUP/DIRFADIR/FADIR

  

Processo nº 23117.055714/2019-61

Interessado: Divisão de Registro e Informação de Extensão, Gerente do Setor de Editais

  

No Edital 76 para seleção de bolsistas de extensão que atuarão junto ao projeto Teatro e Direito no Combate à violência contra a mulher se
apresentaram e foram escritos dois candidatos, sendo estes Luiz Fernando de Freitas Silva e Paula Beatriz dos Santos;

A primeira etapa consis�u na avaliação documental, na qual os dois candidatos apresentaram todos os documentos necessários e solicitados;

A segunda etapa consis�u em uma avaliação escrita com três questões, uma sobre a disponibilidade horária e duas questões disserta�vas
acerca da temá�ca do projeto e a visão dos candidatos quanto à isso;

Na correção da avaliação escrita, ambos os candidatos ob�veram 4 pontos na primeira questão (quanto a disponibilidade para as a�vidades);

Nas questões disserta�vas o critério de julgamento foram os argumentos u�lizados, inclusive com citação de dados e referências históricas,
dessa forma, o candidato Luiz Fernando se destacou com três pontos em cada questão, enquanto a candidata Paula Beatriz obteve dois pontos em cada;

Portanto, aprovado em primeiro lugar está o candidato Luiz Fernando de Freitas Silva; 

Em segundo lugar, para cadastro reserva, aprovada a candidata Paula Beatriz dos Santos; 

Não houve nenhum candidato desclassificado. 

Abaixo a relação completa da pontuação dos candidatos e o resultado parcial:

 

 

 
Análise documental Candidato Luiz Fernando Candidata Paula Beatriz

Total 10 pontos 10 pontos
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Avaliação escrita Candidato Luiz Fernando Candidata Paula Beatriz
Primeira Questão 4 pontos 4 pontos
Segunda Questão 3 pontos 2 pontos
Terceira Questão 3 pontos 2 pontos

Total 10 pontos 8 pontos

 

Resultado parcial Candidato Luiz Fernando Candidata Paula Beatriz
Análise documental 10 pontos 10 pontos

Avaliação escrita 10 pontos 8 pontos
Total 20 pontos 18 pontos

 

 Resultado Parcial
1º Luiz Fernando de Freitas Silva
2º Paula Beatriz dos Santos

 

Documento assinado eletronicamente por Neiva Flavia de Oliveira, Coordenador(a), em 04/09/2019, às 09:23, 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 1522818 e o código CRC 4A723A2F.
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