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Edital nº 04/2021 - Resultado da Prova de Análise de Currículo

Processo nº 23075.035484/2021-72
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 238/2021-PROGEPE
SETOR PALOTINA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA
 
OBJETO: Resultado da prova de análise de currículo

 

A Comissão Julgadora, prevista no § 2º do Artigo 2º da Resolução 92/06-CEPE, torna
público, para conhecimento dos interessados, o resultado da prova de análise de
currículo do teste seletivo referente ao Edital nº 238/2021 – PROGEPE do Setor
Palotina, Departamento de Engenharias e Exatas, Área de Conhecimento: Engenharia
de Bioprocessos e Biotecnologia, como segue:
 

Ordem de
Inscrição Nome do Candidata Resultado

1 Laura Adriane de Moraes Pinto Apta

2 Emanuelle Iaçana Berté
Parisotto Apta

3 Tamires Barlati Vieira da Silva Apta
7 Gláucia Regina Medeiros Burin Apta

 

Informações às candidatas aptas:

O sorteio e a prova didática ocorrerão na Plataforma Microsoft Teams, por favor tenham a
plataforma instalada no seu computador para a realização desta etapa.

Cada candidata apta receberá um e-mail contendo o link de acesso à sua sala para a realização
do sorteio do ponto e prova didática.

Será de RESPONSABILIDADE da candidata garantir o acesso à sala da Plataforma Microsoft
Teams. Para isso é necessário seguir as etapas de autenticação para ter a liberação do acesso a
sua sala. Assim, pedimos que, logo após o recebimento do e-mail, a candidata apta faça o
acesso a plataforma para evitar transtornos e garantir que estará presente na sala no seu horário
para a realização da próxima etapa do teste seletivo.

Edital 04 - Resultado da Prova de Análise de Currículo (3686437)         SEI 23075.035484/2021-72 / pg. 1



para a realização da próxima etapa do teste seletivo.

Problemas de queda de rede e/ou eletricidade podem ocorrer durante a realização da próxima
etapa levando a alterações nos horários previstos, por isso fiquem atentas as informações
enviadas por e-mail/publicação durante os dias da realização do sorteio e prova didática.

Caso ainda não tenha usado a Plataforma Microsoft Teams, sugerimos que instalem no seu
computador com antecedência e após o recebimento do e-mail contendo o link, teste seu
funcionamento para evitar atrasos e ausência durante a realização da próxima etapa (sorteio do
ponto e prova didática).

Palotina, 30 de Julho de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL STROHER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/07/2021, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FERNANDO SOUZA GOMES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/07/2021, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TANIA SILA CAMPIONI MAGON, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/07/2021, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3686437 e
o código CRC 1314C2B2.

 
Referência: Processo nº 23075.035484/2021-72 SEI nº 3686437
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