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Pinacoteca Universitária – Seleção bolsista

Resultado Final

A Pinacoteca Universitária, museu de arte contemporânea da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas

atribuições, torna público o resultado final do Processo Seletivo de Bolsista, discentes do curso de Design, para

atuar no Setor de Comunicação conforme o EDITAL PROEX 14/2018. 

Segue a classificação abaixo:

Nome Curso Classificação

1.Ana Vittória Mello Holanda Design 1º

2.Paula Fernanda Lins Alves Design *CR

3.Maria Clara Silva dos Santos Design *CR

*CR – Cadastro Reserva

Foram aprovadas 3 candidatas, sendo classificadas apenas 1 (uma) conforme quadro de vagas disponíveis.

As  demais  candidatas  permanecerão  em  cadastro  reserva  (CR),  podendo  ser  convocadas,  por  ordem  de

classificação, nos casos: não comparecimento, não entrega dos documentos solicitados para efetivar a bolsa,

impedimentos outros, desistência das candidatas convocadas; ou à medida que forem surgindo vagas, desde

que disponham da carga horária de 20 h semanais e que ainda atendam aos pré-requisitos.

CONVOCAÇÃO DA APROVADA:

A candidata selecionada para a vaga de bolsista deverá preencher o formulário que se encontra no site da Ufal

em: Extensão > Documentos > Formulários > Cadastro de Bolsistas, e se apresentar à Secretaria da Pinacoteca

para efetivação do contrato até dia 16/05/2018. Em seguida deverá comparecer à Proex no campus A.C. Simões

para entrega dos documentos abaixo relacionados:

 Histórico analítico da graduação atualizado (carimbado e assinado pela coordenação do curso);

 Comprovante de matrícula UFAL - Semestre 2017.1 (carimbado e assinado pela coordenação do curso);

 Comprovante de residência;

 Cópia do RG e CPF;

 Foto 3/4;

 Extrato bancário de Conta Corrente atualizado, com movimentação, comprovando que a conta está

ativa. Não pode ser Conta Poupança, Conta Fácil, Conta Conjunta ou Conta Salário.
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