Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Núcleo de Educação as Distância - Nead
Edital:007/2014-GPM
ESPECIALIZAÇÃO em GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
POLO: BARRETOS - SP / ALUNOS CHAMADA: 4
ATENÇÃO:





Classificação

Inscrição

49

29102

Os candidatos aprovados em 3° chamada deverão enviar cópia dos
documentos solicitados de acordo com o Item 8.1 do Edital 007/2014 até o
dia 15/09/2014 (data limite para postagem).
O endereço para envio dos documentos está disponível no Item 8.2.
O candidato perderá o direito à sua vaga, caso não envie sua documentação
na data indicada
O Candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos solicitados,
dentro do prazo previsto para a matrícula, será desclassificado, sendo
facultado à UFSJ providenciar a convocação de outro(s) candidato(s),
observada a ordem de classificação (Item 8.4).

Nome
NATALIA LOPES DOS SANTOS

Nota da Análise do
Currículo
70

Aprovado/Eliminado
Aprovado

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Núcleo de Educação as Distância - Nead
Edital:007/2014-GPM
ESPECIALIZAÇÃO em GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
POLO: CAMPO BELO- MG / ALUNOS CHAMADA: 4
ATENÇÃO:





Classificação

Inscrição

54
55

28308
28359

Os candidatos aprovados em 3° chamada deverão enviar cópia dos
documentos solicitados de acordo com o Item 8.1 do Edital 007/2014 até o
dia 15/09/2014 ( data limite para postagem).
O endereço para envio dos documentos está disponível no Item 8.2.
O candidato perderá o direito à sua vaga, caso não envie sua documentação
na data indicada
O Candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos solicitados,
dentro do prazo previsto para a matrícula, será desclassificado, sendo
facultado à UFSJ providenciar a convocação de outro(s) candidato(s),
observada a ordem de classificação (Item 8.4).
Nome
FILIPE OLIVEIRA ÁVILA CURI
MAURO HENRIQUE VALE

Nota da Análise do
Currículo
70
70

Aprovado/Eliminado
Aprovado
Aprovado

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Núcleo de Educação as Distância - Nead
Edital:007/2014-GPM
ESPECIALIZAÇÃO em GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
POLO: FRANCISCO SÁ - MG / ALUNOS CHAMADA: 4
ATENÇÃO:





Classificação

Inscrição

56

28705

Os candidatos aprovados em 3° chamada deverão enviar cópia dos
documentos solicitados de acordo com o Item 8.1 do Edital 007/2014 até o
dia 15/09/2014 ( data limite para postagem).
O endereço para envio dos documentos está disponível no Item 8.2.
O candidato perderá o direito à sua vaga, caso não envie sua documentação
na data indicada
O Candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos solicitados,
dentro do prazo previsto para a matrícula, será desclassificado, sendo
facultado à UFSJ providenciar a convocação de outro(s) candidato(s),
observada a ordem de classificação (Item 8.4).
Nome
ROSÂNGELA MARQUILENE RODRIGUES CARDOSO

Nota da Análise do
Currículo
60

Aprovado/Eliminado
Aprovado

Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Núcleo de Educação as Distância - Nead
Edital:007/2014-GPM
ESPECIALIZAÇÃO em GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
POLO: SANTA ISABEL - SP / ALUNOS CHAMADA: 4
ATENÇÃO:





Classificação

Inscrição

54
55

28742
29018

Os candidatos aprovados em 3° chamada deverão enviar cópia dos
documentos solicitados de acordo com o Item 8.1 do Edital 007/2014 até o
dia 15/09/2014 ( data limite para postagem).
O endereço para envio dos documentos está disponível no Item 8.2.
O candidato perderá o direito à sua vaga, caso não envie sua documentação
na data indicada
O Candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos solicitados,
dentro do prazo previsto para a matrícula, será desclassificado, sendo
facultado à UFSJ providenciar a convocação de outro(s) candidato(s),
observada a ordem de classificação (Item 8.4).
Nome
MAIRA CLAUDIA CONDE DE SOUZA
ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY

Nota da Análise do
Currículo
60
60

Aprovado/Eliminado
Aprovado
Aprovado

