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Carlos Eduardo Rhodes Ferreira Selecionado 
(turno-manhã) 

8,0 
Nota final ((currículo+histórico)/2): (8+8)/2. 
Observação: Avaliações com mesmo peso. 

Eduardo Gomes e Silva da Costa Eliminado O candidato cursa Ciências Sociais. Logo, não atende 
ao seguinte requisito previsto no quadro 13 do edital, 
específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) Alunos de 
graduação matriculados e frequentando o curso de 
Direito na UFPel (...)”. 

Israel das Neves Porto Selecionado 
(turno-tarde) 

8,5 
Nota Final ((currículo+histórico)/2): (9+8)/2. 
Observação: Avaliações com mesmo peso. 

Luis Fernando Racanelli Freitas 
Lima 

Eliminado O candidato cursa Engenharia Hídrica. Logo, não 
atende ao seguinte requisito previsto no quadro 13 do 
edital, específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) 
Alunos de graduação matriculados e frequentando o 
curso de Direito na UFPel (...)”. 

Marina Couto Landim Eliminada A candidata cursa Artes Visuais. Logo, não atende ao 
seguinte requisito previsto no quadro 13 do edital, 
específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) Alunos de 
graduação matriculados e frequentando o curso de 
Direito na UFPel (...)”. 

Michele Pereira Barbosa Eliminada A candidata não enviou a ficha de inscrição. Conforme 
consta no quadro 13 do edital: “(...) O candidato que 
não entregar algum dos documentos será eliminado do 
processo. (...)”. 

Nicolas de Aquino Hirdes Eliminado O candidato cursa Gestão Ambiental. Logo, não atende 
ao seguinte requisito previsto no quadro 13 do edital, 
específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) Alunos de 
graduação matriculados e frequentando o curso de 
Direito na UFPel (...)”. 

Paulo Sérgio Freitas Mendes Eliminado O candidato cursa Gestão Ambiental. Logo, não atende 
ao seguinte requisito previsto no quadro 13 do edital, 
específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) Alunos de 
graduação matriculados e frequentando o curso de 
Direito na UFPel (...)”. 

Tarso Ames Eliminado O candidato não enviou a ficha de inscrição. Conforme 
consta no quadro 13 do edital: “(...) O candidato que 
não entregar algum dos documentos será eliminado do 
processo. (...)”. 

Thays Avila Zimermann Eliminada A candidata cursa Ciências Biológicas. Logo, não 
atende ao seguinte requisito previsto no quadro 13 do 
edital, específico para as vagas da PF/UFPel: “(...) 
Alunos de graduação matriculados e frequentando o 
curso de Direito na UFPel (...)”. 

 


