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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 

 

ATA DO PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR(A) DO GRUPO PET QUÍMICA DA UFPR

 

Aos 28 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, às 08 horas e 30 minutos, reuniu-se a comissão de
seleção do Processo Seletivo para Tutor(a) do Programa de Educação Tutorial – (Grupo PET) – Química da
Universidade Federal do Paraná, composta pelos Professores Luis Henrique Assumpção Lolis (representante
do CLAA), Andrea Pinto de Oliveira (representante da coordenação do curso de graduação em Química) e
a(o) discente Jaqueline de Lima Ramos (representante dos discentes bolsistas do PET Química). A comissão
teve a finalidade de analisar os currículos apresentados pelos candidatos, pontuar a produção docente (de
acordo com a tabela de pontuação para avaliação de currículo vigente na instituição) e arguir os candidatos
sobre sua produção acadêmica e plano de atividades. Foram considerados os itens apresentados e validados
documentalmente. Os pontos obtidos na análise do currículo foram convertidos em notas de 0 (zero) a dez
(10) de acordo com o edital n° 01 / 2020 que consta nesse processo (documento SEI 2772902). Os
candidatos foram então entrevistados por ordem de inscrição e defenderam seu memorial e projeto de
atuação no grupo PET, respeitando o tempo estipulado no edital de seleção. Após a aplicação dos pesos para
os itens “Currículo e Memorial” (peso três), “Plano de Atividades” (peso três) e “Entrevista” (peso quatro) os
candidatos Diego Guedes Sobrinho e Gilberto Abate atingiram as médias finais de 7,9 (sete e nove) e 6,9
(seis e nove), respectivamente. Nada mais havendo a considerar a Comissão encerrou seus trabalhos às 16:05
horas.

 

 

 

Curi�ba, 28 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS HENRIQUE ASSUMPCAO LOLIS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA PINTO DE OLIVEIRA,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE QUIMICA) - ET, em
28/07/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE DE LIMA RAMOS, Usuário Externo, em
28/07/2020, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2835456 e o
código CRC 47F62FF6.
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