
Processo Seletivo PET (Edital 2019-2)

Data: 15/5/2019, das 8h às 18h (Etapa de Seleção)

Ordem de Classificação (Aprovados)

1 Lucas de Jesus Batista Gonçalves

2 Vinícius Faria Costa Mendanha
***

3 Gilmara Batista Peixoto
***

4 Gabriel Ricardo Melo Baracho
***

 
###

###
 Entrou com recurso e entregou o Termo de Cerssão  de Direiros de Uso de Imagem.

Entretanto, aplica-se o item 4.4.4) do Edital PS 2019-2: "A ausência da Ficha de Inscrição ou de

qualquer documento listado no item 4.1 implicará na desclassificação do candidato numa primeira

seleção, exceto os documentos alistados nas alíneas k, l e m, não exigidos para os estudantes

aos lotes B, C, D e E. Novos documentos podem ser anexados ao processo de seleção

de um candidato na Etapa de Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Etapa de

Homologação, vindo a homologar uma determinada inscrição. Entretanto, esses candidatos

concorrerão numa segunda seleção, caso ainda haja(m) vaga(s) após ocorrer a primeira seleção;".

A Comissão.

Obs.: O candidato aprovado deverá 

procurar o prof. Dr. Getúlio Júnior no 

dia 24.5.2019 na sala A.7 (bloco A), das 

8h às 11h para preenchimento da vaga.

***
 Aprovados em lista de espera. Conforme item 6.1, inciso c)  do Edital do PS 2019-1: "O número 

máximo de vagas para estudantes com bolsa é igual a 12 (doze) (Lotes A, B, C e D). O número máximo de 

vagas para estudantes sem bolsa (Lote E) é igual à metade do número total de vagas preenchidas com 

estudantes bolsistas. Assim, neste Edital, o número de vagas efetivas disponíveis para estudantes com 

bolsa (Lotes A, B, C e D) é igual a 1 (uma) vaga, podendo este número ser menor ou maior caso haja ou 

não haja algum cancelamento de bolsa durante o prazo de validade deste Edital (ver item 12.7). E o 

número de vagas efetivas para estudantes sem bolsa (Lote E) pode chegar à 6 (seis) vagas.". Atualmente, 

o Grupo PET - Engenharias (Conexões de Saberes) tem onze bolsistas. Portanto, o número de vagas 

confirmado nesse Processo Seletivo é de uma vaga, sendo que os demais candidatos foram aprovados 

em lista de espera, válido por seis meses a partir da homologação do resultado pelo CLAA/UFG (ver itens 

7.2 e 12.6 do Edital PS 2019-2).


