
                                                        
 

 

 

 
 

ATA DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 EDITAL Nº 087/2022 

 

 

Aos 26 (vinte e seis ) dias  do mes de  maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões, no prédio da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural FUNDECC , 

localizado no Campus Histórico da UFLA, na cidade de Lavras, reuniu-se a Comissão do Processo 

Seletivo, com a presença dos membros Eriwelton Vilela Coelho e Caroline Barros de Souza, 

nomeados pela Portaria Nº 014 de 05 de outubro, para dar início à análise e validação das inscrições 

para a prestação de serviço em reparo e manutenção específica  em estrutura de casa de vegetação em 

atendimento das demandas do convenio º n 185/2020 Patologia de Semente.  Abrindo a sessão e 

seguindo o cronograma das inscrições do Edital de Seleção Simplificada nº 087/2022, a comissão 

recebeu por email somente um inscrito, o Sr Bruno Marques da Silva , que enviou a documentação 

exigida,  e que foram repassados á  comissão técnica composta pelo coordenador do projeto Prof 

Edson Pozza, para analise técnica,  afim de comprovar se o candidato esta apto a ser contratado. 

Diante de todo o exposto, o resultado segue em anexo e será publicado no Website  da FUNDECC  

no endereço www.fundecc.org.br conforme cronograma do edital e também para dar mais 

transparencia ao processo, no diário ofical da união,  para fins de possível apresentação de recursos 

pelos interessados, nos termos do art. 30 do Decreto 8241/14. Nada mais a relatar, a Ata que após lida 

e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção. Lavras, 26/05/2022 (vinte 

e seis  de maio de dois mil e vinte e dois às 10h:00min (dez horas). 

 

 

 

Eriwelton Vilela Coelho  

Presidente da Comissão  

 

 

 

Caroline Barros de Souza  

Membro 
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                                                                         ANEXO I  

Laudo de Análise Comissão Técnica  

Seleção Simplificada 087/2022 

 

Após análise criteriosa de toda documentação e proposta apresentada pelo candidato Bruno 

Marques da Silva , CPF 091.124.636-39, atestamos para os devidos fins que o mesmo atende a todos 

os requisitos solicitados no edital e possui todas as qualidades técnicas para exercer os serviços a 

serem contratados no âmbito do convenio 185/2020 Patologia de Sementes. 

Dessa forma, o candidato está classificado e apto a realizar os serviços de reparo e manutenção 

especifica do tipo estrutura da casa de vegetação no Laboratório de Patologia de Sementes. Nada mais 

a relatar este resultado será publicado no site da FUNDECC e no Diário Oficial da União. 

 

 

 

 

Lavras-MG, 26 de maio de 2022. 

 

 

 
Comissão: 

 

 

 

Edson Ampélio Pozza  

Coordenador Convenio 185/2020  

Patologia de Sementes  
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