
Resultado Final – 02 vagas – Ampla Concorrência (AC)

Candidato(a) Curso
Histórico
Escolar

Memorial
autodescritivo

Currículo
Lattes

Nota
final

Classificação

ELISA CRISTINA LEAL Engenharia Ambiental e 2,1 2,1 2,0 6,2 Selecionada
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Prezados,

 

Pelo presente, torno público o resultado do Processo de Seleção de Bolsas de
Desenvolvimento Institucional, regido pelo Edital PROPLAN nº 01/2021 (1258898) , para o Laboratório
de Águas e Efluentes da Agência da Lagoa Mirim (ALM), iniciou em 07 de abril, com o recebimento, a
análise e homologação das inscrições recebidas no período estabelecido em edital, de acordo com o
Despacho ALM (1273305). A contar da documentação recebida dos inscritos, conforme solicitado no
edital, realizou-se a análise dos documentos dos candidatos homologados, pontuando segundo os itens
definidos no Edital.

A classificação dos candidatos foi realizada com base no resultado da soma da pontuação
obtida nas avaliações do histórico, memorial descritivo e análise do currículo. Para a seleção também foi
considerada a disponibilidade de horário dos candidatos para cumprimento das atividades propostas no
programa e a necessidade do Laboratório da ALM. Após a análise segue a apresentação dos resultados e
respectiva classificação, expressa na tabela a seguir:

 

Resultado Final – 02 vagas - Demanda Social (DS)

Candidato(a) Curso
Histórico
Escolar

Memorial
autodescritivo

Currículo
Lattes

Nota
final

Classificação

BRUNA BOHM MOURA Engenharia Hídrica 2,1 2,4 4,0 8,5 Selecionada

EMANUELE KOSCHIER
PINTO

Engenharia Hídrica 1,8 1,8 2,0 5,6 2° suplente

INGRIDY DUARTE Engenharia Hídrica 1,9 2,1 3,0 7,0 Selecionada

MATHEUS SERPA
RODRIGUES

Engenharia Hídrica 1,8 2,1 2,0 5,9 1° suplente
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BORGES Sanitária
2,1 2,1 2,0 6,2 Selecionada

GRASIELLE DA SILVA
FRAGA

Engenharia Ambiental e
Sanitária

2,1 2,1 1,0 5,2 1° suplente

NATÁLIA LISBOA
BARRETO

Engenharia Hídrica 1,8 2,7 4,0 8,5 Selecionada

 

Os candidatos classificados em seus respectivos cursos e que se encontram em destaque na
tabela acima, deverão encaminhar para o e-mail lab.alm@gmail.com os seguintes
documentos: Cópia do RG, CPF e comprovante de conta corrente (somente conta corrente do
próprio aluno; não pode ser conta de terceiros, conjunta ou conta poupança), até as 12h do
dia 21 de abril de 2021.

O candidato que não não encaminhar a documentação, dentro do prazo estipulado, será
considerado desclassificado, podendo ser chamado candidato que componha o cadastro de
reserva, ou seja, aqueles que forem imediatamente classificados como suplentes.

Os candidatos selecionados e que firmarem o Termo de Compromisso deverão manter-se
regularmente matriculados e frequentes no curso de graduação informado no ato de inscrição.

O início das atividades dos novos bolsistas ocorrerá no dia 26 de abril de 2021, em horário a ser
estabelecido entre cada estudante e o Laboratório da ALM.

Atenciosamente,

Marília Guidotti Corrêa
Chefe do Núcleo de Monitoramento e Análises da ALM

Documento assinado eletronicamente por MARILIA GUIDOTTI CORREA,
Chefe, Núcleo de Monitoramento e Análise, em 19/04/2021, às 16:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por GILBERTO LOGUERCIO
COLLARES, Coordenador, Agência da Lagoa Mirim, em 19/04/2021, às
17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1273371 e o código CRC 9FBCB0DB.

Referência: Processo nº 23110.008402/2021-43 SEI nº 1273371
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