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Candidatos classificados

Considerando a aplicação item 5.4 - letra c do Edital, as propostas abaixo foram analisadas de acordo com
o item 5.7, gerando a seguinte classificação:

Classificação Nome

1 Caroline Lievore Hellmann (selecionada)

2 Juliano Carvalho Ramos

3 Laiz Valgas

4 Karina Guollo

Com exceção da primeira colocada, os demais candidatos classificados permanecerão em lista de espera e
poderão eventualmente ser chamados em caso de desistência.

Candidatos desclassificados:

Candidato Justificativa

João Vitor de Carvalho Fontes

Não atendimento ao item 4.7 – g)

·  As cópias dos diplomas de graduação e
pós-graduação  stricto  sensu
(obrigatório),

·  O Quadro 2 (anexo C) iden ficando o
item  a  ser  u lizado  no  cômputo  da
pontuação,  a  pontuação  solicitada,
conforme anexo D, e a página do arquivo
único  em  que  se  encontra  o
comprovante (obrigatório)

Munir Antonio Gariba

Não  atendimento  ao  item  4.7  -  e)
Declaração do professor permanente do
programa de pós-graduação responsável
pela  proposta  informando  que  a
infraestrutura necessária para atender o
Pós-Doutorando  está  disponível,
indicando, quando for o caso, o nome do
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laboratório.

Curi ba, 01 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CHRISTIAN LUIZ DA SILVA, PRO-REITOR(A), em 01/08/2019, às
16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A  auten cidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  h ps://sei.u pr.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,  informando  o  código
verificador 0970436 e o código CRC 1B85471F.

Referência: Processo nº 23064.049643/2018-40 SEI nº 0970436
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