EDITAL PROEN/DIREN Nº 02/2020
SELEÇÃO DE LICENCIANDOS(AS) BOLSISTAS PARA O PROGRAMA
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – RP IFSC

RESULTADO PRELIMINAR – VAGAS REMANESCENTES
IMPORTANTE:
De acordo com o item 8.1 do Edital PROEN/DIREN nº 02/2020, os(as) candidatos(as) podem entrar
com recurso ao resultado preliminar até o dia 23/07/2020, por meio de formulário eletrônico disponível no
link: www.ifsc.edu.br/oportunidades.
Cabe lembrar que de acordo com os itens 8.6 e 8.7, o resultado desta seleção não implica na imediata
contratação do(a) bolsista, pois está condicionada à liberação de cotas de bolsas pela CAPES, bem como, o(a)
candidato(a) ter no momento de implantação das bolsas no sistema de gestão da CAPES: I. o currículo
cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica; II. firmar Termo de Compromisso segundo normas e
sistema da CAPES; III. ter conta corrente e CPF regular, NÃO devendo ser conta conjunta, conta salário, conta
poupança ou tipo “conta fácil” (operação 023) do Banco Caixa Econômica. Caso estas condições não sejam
cumpridas o(a) candidato(a) estará automaticamente desclassificado(a).
Ainda, cabe esclarecer que de acordo com o item 8.4, o(as) candidatos(as) classificados(as) no
processo seletivo que não forem contemplados com bolsa, poderão optar por participar na modalidade sem
bolsa (voluntário), sendo contemplados para receber uma bolsa, respeitando a ordem de classificação, assim
que surgirem novas vagas. Os demais candidatos classificados integrarão um cadastro de reserva, sendo
convocados(as) a integrar o projeto, quando surgirem novas vagas (com bolsa ou de voluntário).

CAMPUS: JARAGUÁ DO SUL
CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA
DOCENTE ORIENTADORA: DILCLÉIA DOBROWOLSKI
Nº
01
02
03

NOME DO(A) CANDIDATO(A)
Gabriela CrIstina Corso
Robson dos Santos Martini
Guilherme Henrique Mabba

PONTUAÇÃO
8,0
7,0
7,0
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SITUAÇÃO
Aprovado(a), com bolsa
Aprovado(a), com bolsa
Aprovado(a), voluntário(a)
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