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ATA 02  

REUNIÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE NOVA INSCRIÇÃO   

A  Comissão  Examinadora,  formada  pelos  professores  Fabiane  Simioni,  Luciano  Vaz 
Ferreira e Daniel Lena Marchiori Neto, sob a Presidência da primeira, designada pela Portaria 
408/2017 de 09 de fevereiro de 2017, reunida no dia 20/03/2017, das 18:00 h às 19:00 h, em função 
do fato de que neste dia foi remetida pela divisão do protocolo novo pedido de inscrição, a partir de 
inscrição  por  correspondência  com  data  de  postagem  registrada  16/03/2017,  que  chegou  à 
universidade na presente data, referente ao candidato Alberto Lunardelli Caldeira, processo que 
recebeu o número 23.116.001983/2017-56, considerando os documentos apresentados e o fato de que 
o prazo final  das  inscrições,  que vencia  no dia 15/03/2017 foi  prorrogado pela Pró-Reitoria  de 
Gestão de Pessoas para o  dia 16/03/2017 por conta da paralisação de serviços ocorrida no dia 
15/03/2017,  analisou e julgou válida a inscrição do referido candidato,  homologando a referida 
inscrição e atualizando a lista total de inscritos conforme abaixo:

Processo Candidato(a)
23.116001599/2017-53 Carolina Belasquem de Oliveira Gomes
23.116001725/2017-70 Bruna Kucharrski Wagner
23.116001856/2017-57 Ana Maria Correa Isquierdo
23.116001857/2017-00 Alexandre Luis Schreiner
23.116001863/2017-59 Ana Paula Dupuy Patella
23.116001864/2017-01 Gabriela de Moraes Kyrillos
23.116001865/2017-48 Maria da Glória La Falce
23.116001866/2017-92 Régis João Nodari
23.116.001983/2017-56 Alberto Lunardelli Caldeira

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, a qual segue 
assinada pela Presidente desta Comissão.

Prof. Dra. Fabiane Simioni 
Presidente da Comissão Examinadora

(o original encontra-se assinado)
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