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CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA - INSTITUTO DO MAR - BAIXADA SANTISTA
O cio nº 6/2021/CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA - INSTITUTO DO MAR - BAIXADA SANTISTA
Santos, 22 de fevereiro de 2021.
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC
Universidade Federal de São Paulo

Assunto: Resultado da Primeira Etapa do Processo Sele vo do Edital 55/2021 - Bolsista de Comunicação Ins tucional da CaEC IMAR

Prezadas(os),
A Comissão responsável pelo processo sele vo da(o) bolsista de Comunicação Ins tucional da CaEC IMAR, edital nº 55/2021,
realizou a primeira etapa do processo sele vo, a qual compreende a análise do currículo de cada candidata(o). Essa análise foi norteada pelos
seguintes critérios: conhecimentos básicos sobre edição de websites, e/ou conhecimentos sobre mídias sociais e/ou divulgação cien ﬁca e
cultural.
Recebemos a documentação rela va a nove candidatas(os). Após a análise de toda a documentação, a candidata Mariana da
Rocha Ga o foi desclassiﬁcada devido à ausência de documento exigido pelo referido edital. As(os) demais candidatas(os) foram
classiﬁcadas(os) para a próxima etapa do processo sele vo.
Segue abaixo a lista das(os) candidatas(os) classificadas(os) e os respectivos horários das entrevistas:
Bianca Acayaba dos Santos – 24/02 às 17:00h
Bianca Karoline Borges dos Santos – 24/02 às 17:20h
Driely de Souza Jessé – 24/02 às 17:40h
Eduardo Ribeiro de Castro Moura – 24/02 às 18:00h
Isabel de Ribeiro Brum – 25/02 às 20:00h
Karine de Carvalho – 25/02 às 20:20h
Mário Meireles – 25/02 às 20:40h
Thaissa Teles Costa – 25/02 às 21:00h
As entrevistas serão realizadas de forma virtual/eletrônica, via Google Meet, em virtude das restrições adotadas para prevenção da propagação do
novo coronavírus (COVID-19). O link para a sala virtual será enviado para o(a) candidato(a), via e-mail.

Atenciosamente,

Melissa Vivacqua Rodrigues
Coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura do Ins tuto do Mar
Campus BS

Documento assinado eletronicamente por Melissa Vivacqua Rodrigues, Docente, em 22/02/2021, às 22:13, 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 0601693 e o código CRC F7E81AC8.
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Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.126969/2020-34
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