
Processo Seletivo PET (Edital 2019-3) 

Data: 01/9/2019, das 8h às 18h (Etapa de Seleção) 

Ordem de Classificação (Aprovados) 

1 Matheus de Paula Calixtrato 
2 Victor Vogel Carvalhaes*** 

3 Natalie Tolentino Serafim*** 

4 Débora Cristina Serra Pinheiro%%% 

5 Alexandre Correa Martins*** 

6 Pedro Henrique do Carmo Valério*** 

7 Juan Fabio Soares Martins*** 

8 Vinicius Vieira de Oliveira*** 

9 Bruno Luiz Guimaraes*** 

10 Rodrigo Mendes Pires Moreira*** 
 

Desclassificados 
1 Oskar Roberto Teodoro da Silva### 

2 Eliel Pires Gonçalves&&& 

3 Giovanna Luiza Vales Correa&&& 

 

Obs.: O(s) candidato(s) aprovado(s) deverá(ão) entregar a 

documentação exigida no inciso 7 em conformidade com as 

datas e regulamentações especificadas no edital do processo 

seletivo 2019-3. 

 

 

*** Aprovados em lista de espera. Conforme os itens 5.1 e 10.2.3 do Edital do PS 2019-3: "O número de 

vagas efetivas disponíveis para estudantes com bolsa (Lotes A, B, C e D) é igual a 1 (uma) vaga, podendo 

este número ser menor ou maior caso haja ou não, algum cancelamento de bolsa durante o prazo de 

validade deste Edital."; "Após o preenchimento das vagas, todos os candidatos aprovados farão parte de 

um cadastro reserva.". Assim, o número de vagas oficial nesse Processo Seletivo confirmado é de 1 

(uma) vaga, podendo ser chamados imediatamente os(as) candidatos(as) aprovados(as) em lista de 

espera. 

%%% Aprovada em vaga voluntária. Conforme o item 6.2 do Edital do PS 2019-3: "As vagas para 

voluntários (sem bolsa) serão preenchidas de acordo com o lote E.".  

### Desclassificado do processo seletivo. De acordo com o item 6.1.3 a) do Edital do PS 2019-3: "Ser 

estudante regular e matriculado em um dos três cursos oferecidos pela EMC/UFG (Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Computação ou Engenharia Mecânica), cursando entre o 2° e o 6° semestre de 

graduação, sem trancamento do período letivo vigente.". 

&&& Desclassificada do processo seletivo. De acordo com o item 6.1.4 b) do Edital do OS 2019-3: 

"Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 6,0 (seis), ou seja, média 

global igual ou superior a 6,0 (seis).". 

A Comissão. 


