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Processo Seletivo 2017-3 
Resultado da Fase de Análise de Currículo e Pré-Projeto de Pesquisa 

Convocação para a Fase de Arguição Individual 
 
 
A Comissão de Seleção, em conformidade com o item 5.10 do Edital de Seleção e do deliberado                 
pelo Colegiado Delegado do PPGESE, publica o resultado da Fase de Análise de Currículo e               
Pré-Projeto de Pesquisa. 
 

● Todos os candidatos inscritos, conforme item 2.2 do Edital de Seleção: 
 

CPF NCG NAA NPP NCP 

092.839.429-81 11,6 0,0 8,2 19,8 

074.965.619-08 14,6 2,4 4,8 21,8 

062.211.009-84 18,4 0,5 7,2 26,1 

057.171.459-50 17,4 0,0 8,2 25,6 

095.969.719-56 19,4 10,6 8,5 38,5 

081.255.839-12 21,3 9,5 8,8 39,7 

009.929.039-12 13,5 7,5 8,5 29,5 

083.039.779-54 19,9 6,8 8,2 34,8 

009.935.349-02 17,7 0,0 8,7 26,4 
 

● Por Linha de Pesquisa 
 

Sistemas Embarcados Sistemas Eletrônicos de Potência 

CPF NCP CPF NCP 

081.255.839-12 39,7 095.969.719-56 38,5 

083.039.779-54 34,8 009.929.039-12 29,5 

009.935.349-02 26,4 062.211.009-84 26,1 

074.965.619-08 21,8 057.171.459-50 25,6 

  092.839.429-81 19,8 
 



Todos os candidatos regularmente inscritos foram CLASSIFICADOS em sua primeira opção de            
Linha de Pesquisa.  
 
O candidato que desejar interpor recurso ao resultado ora divulgado, deverá protocolar seu             
requerimento em sistema eletrônico próprio, conforme divulgado no site do processo seletivo do             
PPGESE. 
 
Com base no disposto neste documento e em conformidade com o item 6 do Edital, a Comissão                 
de Seleção CONVOCA os candidatos para a Fase de Arguição Individual, a ocorrer na data e                
local abaixo: 
 

Data: 23 de agosto de 2017 (quarta-feira) 
 
Local: Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Joinville - Bloco E, sala E203 
            Rua Coelho Neto 219, Bairro Santo Antônio. Joinville - SC 
 
Os candidatos serão arguidos presencialmente pela Banca de Seleção conforme o seguinte            
cronograma: 
 
 

CANDIDATO HORÁRIO 

André Luiz Alcantara Ostrufka 13:00 (treze horas) 

Carlos Eduardo Pscheidt 13:20 (treze horas e vinte minutos) 

Felipe de Pontes Adachi 13:40 (treze horas e quarenta minutos) 

Jonas Fortunato Honorato 14:00 (quatorze horas) 

Rodrigo Patricio Dacol 14:20 (quatorze horas e vinte minutos) 

Rudimar Baesso Althof 14:40 (quatorze horas e quarenta minutos) 

Stefany Patricia Dutra 15:00 (quinze horas) 

Valdir Pedrinho de Tomin Junior 15:20 (quinze horas e vinte minutos) 

Wellington Kenidy Marques 15:40 (quinze horas e quarenta minutos) 
 
 
 
Joinville, 16 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito 
Presidente da Comissão de Seleção 

 


