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Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, os Servidores Públicos Federais,
integrantes da Comissão nomeada pela Portaria do Gabinete da Reitoria da Universidade Federal
do Pampa,  de número cento e  oitenta  e  sete,  datada  de primeiro de fevereiro de dois  mil  e
dezessete, reuniram-se nas dependências da Instituição, sito a Rua Monsenhor Constabile Hipólito,
número cento e vinte e cinco, Centro, Município de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, com a
finalidade de realizarem a análise e avaliação da documentação dos inscritos referentes ao Edital
publicado de número trezentos e sessenta e seis do ano de dois mil e dezesseis. Como início dos
trabalhos,  foram  extraídas  as  informações  incluídas  no Sistema Gestão  Unificada  de  Recursos
Institucionais (GURI) da Universidade pelos candidatos interessados em integrarem o Banco de
Instrutores do NUDEPE para atuação em Instrutoria, Tutoria em Curso a Distância e Elaboração de
Material  Didático para Ações de Capacitação da Universidade. Após, os membros da Comissão
realizaram a análise das informações conforme os parâmetros estabelecidos no Edital da Chamada
Interna, onde foi elaborado uma Tabela com as informações por candidato: Inscrição; Candidato;
Cargo; Unidade; Data e Horário da Inscrição; Área(s) de Interesse; Observação e Situação. Sendo
que no campo Observação foram incluídas informações se o candidato atendeu as regras do Edital
ou não. No caso de não atender, foi descrito qual tópico do Edital não foi cumprido. E, no Campo
Situação, a indicação se o candidato foi Aprovado ou Não Aprovado. Registrasse que também foi
realizada a verificação da situação de vínculo dos candidatos inscritos com a Instituição, requisito
cerne do Edital.  Concluído a análise,  foi  elaborado texto referente ao Resultado Preliminar  da
Chamada Interna a ser publicado em vinte de fevereiro do corrente ano, no endereço eletrônico do
NUDEPE. Nada mais tendo a se tratar encerrou-se a reunião. Eu, Domingos de Mello Aymone Filho
redigi a presente ata, que assino, juntamente, com os demais membros da Comissão-x-x-x-x-x-x-x-x.

Domingos de Mello Aymone Filho – SIAPE 1555080

Elias José Camargo – SIAPE 1982903

Mônica Brasil Caumo – SIAPE 2177360
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