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Ofício nº 6/2021/CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA - ISS - BAIXADA SANTISTA

Santos, 30 de março de 2021.

À PROEC
 

  

Assunto: Relatoria e Resultado do Processo Seletivo para bolsista de Apoio à Comunicação
Institucional da CAEC ISS

 

  

Prezados,

 

Relatoria:

Conforme cronograma do Edital 94/2021, informamos que:

Recebemos, da PROEC, no dia 23 de março, uma pasta do Google Drive contendo os currículos,
cartas de interesse e contatos de telefone e e-mail de 16 estudantes que se candidataram ao
Edital em epígrafe. Todas as inscrições foram deferidas já que seguiam todos os critérios de
seleção do Edital.

A coordenação da CaEC ISS, nos dias 23 e 24 de março, analisou os documentos seguindo os
seguintes critérios: 1. contato prévio com extensão universitária; 2. experiência com gestão de
redes sociais; 3. conhecimentos em elaboração de artes digitais/ edição de vídeos e afins.

No dia 24 todas as 16 candidatas receberam e-mail com o link e o horário das entrevistas.

Fizemos as entrevistas individuais, pela plataforma Google Meet, no dia 25 pela manhã, entre 9
e 11h30, com duração média de 10 minutos cada entrevista. Todas as candidatas
compareceram no horário agendado, exceto a candidata Bianca Alves Novais de Jesus que
informou posteriormente que não pode part icipar no horário proposto. Esta entrevista foi
reagendada por e-mail e realizada no mesmo dia, às 15h.

As entrevistas contavam com o seguinte roteiro de perguntas: 1. Disponibilidade de horário para
dedicar-se ao projeto. 2. Indicação de percepção ou não de outra bolsa. 3. Disponibilidade de
part icipar, caso não fique em primeiro lugar, como voluntária. 4. O que acredita ser necessário
melhorar na comunicação Inst itucional da CaEC ISS, descreva ações.

 

Resultado:

Após análise das duas etapas do Processo Selet ivo, definimos as colocações:

 

1 - Andressa da Rocha Morgado - matrícula 150376

2 - Lays Fernanda Pereira de Souza - matrícula 140654

3 - Eduarda Silva Souza -  matrícula 140161

4 - Carolina do Prado Amaro -  matrícula 134176

5 - Andressa Silva Oliveira -  matrícula 143571

6 - Larissa Gomes Barbosa Rodrigues -  matrícula 141739

7 - Letícia Fuzo -  matrícula 143498

8 - Mariana da Rocha Gatto -  matrícula 134236

9 - Ingridy Hilário -  matrícula149205

10 - Marina Massote -  matrícula 134638
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11 - Priscila Santos Barbosa -  matrícula 155162

12 - Fernanda Rafaela Pinheiro -  matrícula 148587

13 - Thais Di Stasi -  matrícula 148233

14 - Isabela de Souza Rubial Ribeiro da Luz -  matrícula 123389

15 - Julia Pacheco Telles -  matrícula 141385

16 - Bianca Alves Novais de Jesus -  matrícula 141785

 

 

Ficamos à disposição para maiores informações,

 

 

Atenciosamente,

 

 

Marcella dos Santos Oliveira

Vice-coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura - ISS

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcella dos Sant os Oliveira, Vice-
Coordenador, em 30/03/2021, às 22:56, 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
0643306  e o código CRC C1EC575C .

Rua Silva Jardim 136 SALA 212 - Bairro Vila Mathias - Santos - SP CEP 11015-020 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.000965/2021-16 SEI nº 0643306
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