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Curso de especialização Mídias na Educação 

Edital 01/2018 para seleção simplificada para bol.sistas 
\ 

RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE 
BOLSISTA - Edital 01/2018 de 03 de abril de 2018 

Às 14 horas do dia 18 de ab~il de 2018, na sala 344 do Centro Interdisciplinar de Novas 
Tecnologias na Educação da UFRGS ocórreu a seleção de bolsista de desenvolvimento 
institucional para atuação na equipe multidisciplinar de apoio aos cursos ofertados no 
âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES), conforme o Edital 01 de 
03 de abril de 2018. Estavam presentes Liane Margarida Rockenbach Tarouco e Ana Vilma 
Tijiboy responsáveis pela realização da seleção. A divulgação do Edital foi através do site 
(http://penta3.ufrgs.br/MidiasEducCicloAvancado4/editais.htm) e foramJecebidas no total6 
(seis) inscrições. 

A comissão de seleção foi formadà pela Coordenação do curso, Profa Liane Margarida 
Rockenbach Tarouco e pela Profa Ana Vilma Tijiboy, também atuante no curso. 

Tendo constatado que todos os candidatos verificavam os requisitos 2.1 e 2.5 do edital, 
foram avaliados os demais requisitos previsto no edital (2.2, 2.3 e 2.4) , a partir do que 
constou no currículo apresentado e de acordo com as informações complementares 
apresentadas pelos candidatos na entrevista. A seleção dos candidatos ficou assim 

· definida, conforme itens '6 e 7 do Edital: 

--. 0 resultado do processo de seleção dos candidatos está indicado na tabela abaixo. 
I 

/ 

Requisitos básicos tal como 2.2 2.3 2.4 Seleção Classificação 

previsto no edital 

\ 
-

' 

Jozelina Silva da Silva Mendes 10 10 10 Selecionado lo 

Fabiana Rossi da Rocha Freitas 9 8 8 Selecionado 20 

Stella Bianca Ferreira Maria 10 8 I 6 Selecionado 30 

Sabrina Oliveira Andrade 7 6 . 10 Selecionado 40 

Queite Marrone Soares da Silva 10 2 5 Selecionado so 

-· Não 

Marcelo da Costa Borba 8 8 o selecionado -

Após a análise dos currículos e realização de entrevistas, restou classificada para a vaga 
prevista no Edital a ca.ndidata Jozelina Silva da Silva Mendes, que melhor atendeu aos 
requisitos exigidos. 

A candidata Jozelina Silva da Silva Mendes deverá assumir a vaga a partir de maio de 
2018. 



Os demais selecionados poderâo ser chamados conforme necessidade do projeto. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela 
comissão de seleção. 

Em 18 de abril de 2018 

Liane Margarida Rockenbach Tarouco 

Comissão de seleção Comissão de seleção 


