
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

GAB - PROCURADORIA FEDERAL

 

EDITAL N° 01, DE 10 DE MARÇO DE 2023

 

(REF: EDITAL Nº 01/2022 - PFFURG)

 

A Procuradoria Federal Junto à Universidade Federal do Rio Grande, órgão vinculado 
ao Gabinete do Reitor nos termos do Regimento Interno da Reitoria da FURG, e do 
Regimento da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, torna público o que segue:

 

CONSIDERANDO: 

 

 
a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;

 

 
a Deliberação nº 031/2016 – COEPEA/FURG;

 

 
a Instrução Normativa nº 001/2016 – PROGEP/FURG;

 

 
a Instrução Normativa nº 213/2019 - Ministério da Economia; 

 

 
a ausência de interesse dos candidatos BEATRIZ APARECIDA DA SILVA 
GREGÓRIO e JOSÉ VÍTOR NONATO DA CUNHA, 4º e 5º colocados na lista 
divulgada referente aos cinco candidatos melhores colocados na seleção de 
estagiários promovida pelo Edital nº 01/2022 - PFFURG, respectivamente; e
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o item 10.5 do Edital nº 01/2022 - PFFURG

 

 

RESOLVE:

 

Divulgar continuação da lista classificatória dos candidatos selecionados para a etapa da 
entrevista na seleção promovida pelo Edital nº 01/2022 - PFFURG, tendo em vista a validade 
de 01 (um) ano conferida ao cadastro reserva de vagas.

 

Candidato(a) Nota Classificação (geral)

JÚLIA CUNHA IGNÁCIO 8,67 6º

MYLLENA DEL CORE 
BARBOSA GONÇALVES

8,21 7º

LUIZA MARCONDES 8,07 8º

 

Na lista acima não foram incluídos os candidatos desclassificados ante o não comparecimento à 
etapa das entrevistas. 

 

A candidata colocada em 6º lugar está convocada para, imediatamente, assumir a vaga de 
estágio, sendo que as demais estarão inscritas no cadastro reserva e serão convocadas de 
acordo com a abertura de novas vaga, até a data de 16/11/2023, quando encerrará a validade do 
cadastro reserva do edital.
Caso surja nova vaga para estágio e nenhuma das candidatas descritas nesta lista tenha 
interesse em assumir a vaga, será realizado novo processo seletivo para o seu preenchimento.

 

Rio Grande, data e hora da assinatura eletrônica.

 

(assinado eletronicamente)
ANAÍ TERESINHA MENDONÇA DE OLIVEIRA

PROCURADORA-CHEFE DA PFFURG
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Documento assinado eletronicamente por Anai Teresinha Mendonca de Oliveira , Procuradora, em
10/03/2023, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.furg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0026459 e o código CRC E9EFDCEF.

Referência: Caso responda este documento Edital, indicar o Processo nº 23116.005112/2023-50 SEI nº 0026459
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