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  Ata da sessão de análise de currículos e entrevistas para seleção dos 

Bolsistas de Extensão, conforme Edital nº 01/2020 da FUNDECC. Às nove horas do dia 

20/03/2020 (vinte de março de dois mil e vinte) na sala de reuniões do Departamento de 

Ciências Florestais se reuniram o professor Lucas Amaral de Melo, representante da 

UFLA e coordenador do Projeto intitulado “Apoio técnico na recomposição da cobertura 

vegetal do extremo sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, em apoio do Programa 

Arboretum”, e o representante da FUNDECC, Charles Plínio de Castro Silva, para 

realizar a seleção dos candidatos. Foram recebidas, via email do coordenador do 

Projeto, a documentação de cinco estudantes de Engenharia Florestal, todos da UFLA. 

A documentação de todos os candidatos estava completa, atendendo aos pré-requisitos 

para participarem do processo. Primeiramente, os candidatos haviam sido contatados, a 

fim de agendar a entrevista e análise de currículos. Desta forma, procedeu-se à 

avaliação, conforme notas atribuídas (Tabela 1 em anexo). Todas as entrevistas 

ocorreram conforme agendado e sem problemas. Com base na tabela 1, tem-se a 

classificação dos candidatos, sendo considerados classificados para as vagas, os dois 

primeiros colocados. Os demais compõem a lista de suplentes, podendo ser chamados 

caso um dos dois primeiros colocados não assuma ou sejam abertas novas vagas 

dentro do mesmo perfil do referido Edital. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi 

finalizada às quinze horas, lavrada a presente ata, que depois de aprovada, foi 

assinada por mim, Lucas Amaral de Melo. Lavras, 24/03/2020 (vinte e quatro de março 

de dois mil e vinte). 

 

_____________________________ 

Professor Lucas Amaral de Melo 

Coordenador do Projeto 



 
 

Tabela 1: Critérios e notas para seleção do Bolsista de Extensão, para atuação em Lavras, MG 

Candidato 

Análise 

Curricular 

Histórico 

Escolar (CRA) 

Conhecimento 

do Projeto 

Experiência com 

trabalhos relacionados 

ao projeto 

Disponibilidade de 

Tempo para as 

Atividades 

NOTA FINAL 

Débora Mariana Barros 10 5,3 9 9 10 87,6 

Jamille Alonso Rossi 9 6,8 8 7 8 77,6 

José Roberto de Almeida Filho 10 6,9 9 9 10 90,8 

Júlia Maria Resende Bacharel 8 8,4 8 6 5 67,8 

Thaynara Andrade Lopes 8 6,6 8 7 8 75,2 

PESO 2 2 1 2 3   

Os candidatos com as duas maiores Notas Finais são considerados selecionados para ocuparem as duas vagas de que 
trata o Edital 01/2020 FUNDECC. Caso, por algum motivo, o primeiro colocado não possa assumir a vaga, passe-se ao 
segundo colocado e assim, sucessivamente, em ordem decrescente de pontuação final Total. 


