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ATA DO PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR 2022/2

Aos dez dias do mês de novembro de 2022, iniciou-se o processo seletivo
complementar para preenchimento das vagas remanescentes de monitores, coordenado pelo
Prof. Guilherme Henrique Silva de Freitas, de acordo com as normas complementares do
Departamento de Ecologia relativas ao Edital nº. 541 - Complementar ao Edital
PROGRAD/UFG nº. 330 de 11 de agosto de 2022. O processo seletivo ocorreu em uma sala
virtual do Google Classroom, cujo link foi divulgado nas normas complementares. A primeira
etapa correspondeu à análise do histórico acadêmico e a segunda a uma prova específica. A
única candidata inscrita e que realizou as duas etapas foi a discente Angelina Jesus de Sousa
Cerqueira, para concorrer à vaga para o componente curricular Técnicas de Coleta e
Preparação Biológica, orientada pela profa. Maria Nazaré Stevaux. A prova específica foi
distribuída à candidata às dez horas do dia onze de novembro e até às doze horas do mesmo
dia as respostas foram entregues. O resultado preliminar foi publicado no site do ICB no dia
dezesseis de novembro de 2022. Uma vez que não houve interposição de recursos,
divulgamos na data de hoje, dia dezoito de novembro de 2022, o resultado final da seleção
complementar do programa de monitoria 2022.2 do Departamento de Ecologia, conforme as
informações que se seguem.



Disciplina: Técnicas de Coleta e Preparação Biológica

Professor orientador: Maria Nazaré Stevaux

Número de matrícula
do candidato

Nota 1 Nota 2 Média Final Situação  (Aprovado,
Reprovado)

201406761 10 8,3 9,2 Aprovado (1º)

Goiânia, 18 de novembro de 2022.
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Prof. Guilherme Henrique Silva de Freitas

Coordenador do Projeto de Ensino de Monitoria do Departamento de Ecologia, ICB, UFG


