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AVISO DE RESULTADO 

 

1. A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – 

Fundação Uniselva, por intermédio da Coordenação do Projeto de Pesquisa/Inovação DA 

UFMT  Projeto Ação Integrada, “Ação Interinstitucional para qualificação e reinserção profissional 
dos trabalhadores resgatados do trabalho análogo à escravo e/ou de trabalhadores e comunidades 

vulneráveis a essa situação no Estado de Mato Grosso e da Comissão de Seleção para este fim 

designada, torna público o presente Aviso de Resultado da Seleção Simplificada nº 050/2019: 

 

NOME PONTUAÇÃO SITUAÇÃO 

- Isabella Herrera (1º lugar)  Aprovado 

- Raul Cláudio Brandão Filho (2º lugar) 

- Victor Willian Brito Silva (3º lugar) 

- Auro Elias Fernandes da Silva (4º lugar) 

- Izadora de Almeida Vasques (5º lugar) 

- Alexandre Barroso de Oliveira Lima (6º lugar) 

- Milene Moreira de Almeida (7º lugar) 

- Daniella Silva Vardasca (8º lugar) 

- Kamila Souza Lunaro (9º lugar) 

- Gabriela Andressa de Oliveira Neponoceno (10º 
lugar) 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

Classificados 

 

2. A participação do candidato no Processo de Seleção Simplificada, quer seja na condição de 
aprovado ou de classificado, não implica em obrigatoriedade de sua contratação, apenas expectativa 

de convocação e contratação, ficando reservado à Fundação Uniselva/ Coordenação do Projeto o 

direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e necessidade do Projeto e 
em cumprimento à ordem de classificação final. 

3. Quando da eventual contratação, a Fundação Uniselva entrará em contato com o candidato para 

apresentação da documentação descrita no Item 8 do respectivo Edital. 

4. Eventuais questionamentos devem ser encaminhados ao e-mail: themes.rh@uniselva.org.br, 

identificando no assunto a qual edital se refere, do seguinte modo: “Dúvida/Questionamentos – 

Edital nº 050/2019”. 

Professora Carla Reita Faria Leal 

Membro da comissão de seleção e Supervisora do Projeto 
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