ATA DE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA GRADUAÇÃO (ADMINISTRATIVO)

O processo seletivo simplificado para atuar na função temporária de bolsista de pesquisa no projeto
“Novo Método para Avaliação de Contestações de Projetos da Lei de Informática” foi concluído no dia
9 de julho de 2018. A divulgação do Edital foi feita através do site da FEENG, por email para as listas
do Instituto de Informática e nos murais do mesmo instituto a partir do dia 22 de junho de 2018.
Foram recebidas 23 inscrições de bolsistas na modalidade de graduação através do email do setor de
projetos do Instituto. A primeira fase da seleção – análise dos documentos encaminhados por e-mail
– foi realizada no dia 2 de julho de 2018 pelos professores Alberto Schaeffer-Filho e Juliano Araujo
Wickboldt, responsáveis pelo processo seletivo. Como resultado da análise 6 candidatos foram
selecionados para a segunda fase e convocados para entrevistas presenciais. As entrevistas foram
realizadas no dia 6 de julho na sala 236 prédio 43425(73). Dos 5 candidatos que compareceram na
entrevista 1 (uma) foi selecionada para preencher a vaga prevista no edital. A seguir está a lista de
candidatos e resultados:
Edital de Graduação (1 vaga)
Selecionada:


Fernanda Telles

Não Selecionados:












Bruna Azevedo (1 fase)
Bruno Costa (1 fase)
Cristiane Marchand (1 fase)
Dalila da Silva Carvalho (1 fase)
Diego Farias (1 fase)
Gabriel A Candido (1 fase)
Giovanna de Carmen Puebla (1 fase)
Guilherme Goulart (1 fase)
Igor Duarte (2 fase)
Jonathan Gabriel Mendes (1 fase)
Mayara Dadda (2 fase)













Pamela Belter Noronha (1 fase)
Pedro Henrique Augustin (1 fase)
Phelipe Caetano da Silva (1 fase)
Priscila Batista (2 fase)
Renato Riedi (1 fase)
Rodrigo Cambará (1 fase)
Rodrigo Soares Sampaio (1 fase)
Rosana da Costa Dornelles (2 fase)
Stephanie Guaglianoni Moraes (1 fase)
Taiane Vieira (2 fase)
Tiago Magnus (1 fase)

Porto Alegre, 9 de julho de 2018
Prof. Dr. Alberto Egon Schaeffer Filho
Coordenador do Projeto

