
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE TREINAMENTO TÉCNICO, NÍVEL TT-4/A 

 

 

Prezados candidatos: 

 

Este é o resultado do Processo Seletivo para Bolsas de Treinamento Técnico, nível TT-4/A, 

na área de programação de computadores e métodos numéricos, referente à Portaria 

UNIVESP PR 31/2015. 

 

Abaixo seguem as seguintes listas: 

- Candidatos aprovados, por ordem de classificação; 

- Candidatos eliminados e motivos.  

 

 

Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANDIDATOS APROVADOS 

ordem de classificação 

 

CPF NOTA FINAL 

36841103882 9,3 

21821273800 8,2 

2248889860 7,5 

326439998-94 7,3 

15018283807 7,2 

21257139851 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANDIDATOS ELIMINADOS 

 

CPF NOTA MOTIVO  

41493173804 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

33367719862 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

37840127878 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

38746584811 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

20517903881 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

40436043866 --- 
Não cumprimento dos itens 1.1 - sem especialização ou mestrado - e 

3.2.2 do edital 

22553853840 --- Não cumprimento do item 3.2.2 do edital 

42162362864 --- 
Não cumprimento dos itens 1.1 - sem especialização ou mestrado - e 

3.2.2 do edital 

16500106806 --- Não cumprimento do item 3.2.2 do edital 

25668841880 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

30017027888 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

25928235810 --- Não cumprimento do item 3.2.2 do edital 

32674358890 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

8370696457 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

33873210827 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

40218167806 --- Não cumprimento do item 3.2.2 do edital 

27913669896 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

3086462310 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

30130201445 --- 

Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem graduação (Currículo 

Lattes desatualizado e sem condições de julgamento por falta de 

informações) 

80505023334 --- Não cumprimento do item 3.2.2 do edital 

38391209857 --- Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem graduação 



 

8732679661 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

13539228802 --- Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem graduação 

37907236819 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

33614104877 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

31277431817 --- 

Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado (Currículo Lattes desatualizado e sem condições de 

julgamento por falta de informações) 

26249539816 --- 

Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado (Currículo Lattes desatualizado e sem condições de 

julgamento por falta de informações) 

8376012827 --- Não cumprimento dos itens 1.1 e 3.2.2 do edital 

36570878859 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

35610842816 --- 
Não cumprimento do item 1.1 do edital - sem especialização ou 

mestrado 

27481632812 6,1 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

35820826876 5,8 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

17683286842 5,3 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

40335590861 4,9 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

10216399823 4,8 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

8699853882 4,8 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

31600046860 4,7 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

19725722884 4,6 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

1146347855 4,2 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

28708240841 3,9 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

23292214874 3,8 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

14288122880 2,8 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

32554361843 2,7 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

3395934829 2,7 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

29488247886 2,4 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

1197337490 1,7 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

27746907814 1,3 Nota final inferior a 7,0 - item 3.5 do edital 

 


