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Resultado da seleção de bolsistas para atividades no DIAGNÓSTICO
BRASILEIRO MARINHO-COSTEIRO SOBRE BIODIVERSIDADE E
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (TED 12000/2021-01/00 UNIFESP e
Marinha do Brasil: Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar)

O CAMPUS BAIXADA SANTISTA torna público o resultado do Edital 126/2022 (SEI 1016030) de seleção de bolsistas para atividades no DIAGNÓSTICO
BRASILEIRO MARINHO-COSTEIRO SOBRE BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS (TED 12000/2021-01/00 UNIFESP e Marinha do Brasil:
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), tendo sido recebida e homologada 1 inscrição para a vaga disponível.
Após avaliação documental, a inscrição cumpriu os requisitos mínimos para a função de ‘Pesquisador(a) para síntese de conhecimento tradicional para o Diagnóstico
Marinho-Costeiro”, conforme segue:

Função

Classificadas

Pesquisador(a) para síntese de conhecimento
tradicional para o Diagnóstico Marinho-Costeiro

1. Luciana
Yokoyama
Xavier

Carta motivação SEI

1030238

Os recursos referentes ao resultado do processo de seleção deste Edital deverão ser enviados para o endereço eletrônico christofoletti@unifesp.br, em até 01 (um) dia
útil, a partir da data de divulgação do resultado. No campo ASSUNTO, da mensagem deverá identificar: Recurso para processo seletivo.
Os recursos serão avaliados pela Comissão Avaliadora, que decidirá, soberanamente, pelo deferimento ou indeferimento do mesmo. Não caberá recurso contra a
decisão da Comissão Avaliadora.
Após o término do processo seletivo, o resultado final será disponibilizado no portal https://www.unifesp.br/campus/san7/inicio-ppg-ictmar e
https://maredeciencia.com.br/noticias/ a partir de 23/03/2022.
Não será aceita interposição de recurso por outros meios não especificados neste Edital.

PROF. DR. RONALDO ADRIANO CHRISTOFOLETTI
INSTITUTO DO MAR
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO TED 12000/2021-01/00

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Adriano Christofoletti, Docente, em 18/03/2022, às 20:45, 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 clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1030242 e o código CRC 1915DF37.
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