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CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA - INSTITUTO DO MAR - BAIXADA SANTISTA
O cio nº 3/2021/CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA - INSTITUTO DO MAR - BAIXADA SANTISTA
Santos, 28 de janeiro de 2021.
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC
Universidade Federal de São Paulo
Raiane Patrícia Severino Assumpção
Pró Reitora

Assunto: Resultado do Processo Sele vo da(o) Bolsista de Apoio à Comunicação Ins tucional - CaEC IMAR
Prezada Pró Reitora,

A Comissão responsável pelo processo seletivo da(o) bolsista de Apoio à Comunicação Institucional dos Campi - CaEC IMAR, edital nº 640/2020,
realizou a primeira etapa do processo seletivo, a qual compreende a análise do currículo de cada candidata(o). Essa análise foi norteada por critérios
definidos pela Comissão a partir de habilidades e conhecimentos na área de comunicação, a exemplo de outros editais nesta temática da PROEC,
sendo eles: conhecimentos básicos sobre edição de websites, e/ou conhecimentos sobre mídias sociais e/ou atividades e conhecimentos em
divulgação científica e cultural.
Para este edital houve a inscrição de duas candidatas:
Ketelin da Silva Maciel
Vitoria Marconi Padial
Foram analisados os dois currículos recebidos e não foi encontrada aderência a nenhum dos critérios desejáveis por nenhuma das candidatas. Dessa
forma, não houve candidata(o) selecionada(o) para o edital nº 640/2020.

Atenciosamente,

Melissa Vivacqua Rodrigues
Câmara de Extensão e Cultura do IMAR - Campus BS
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por Melissa Vivacqua Rodrigues, Docente, em 28/01/2021, às 19:45, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código veriﬁcador 0576385 e o código CRC ECEFD027.
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Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.126969/2020-34
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