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Às11h 50min do dia 14 de outubro de 2022, reuniu-se a Comissão Examinadora 

da Seleção de Residentes Bolsistas e Voluntários (Cadastro de Reserva) – Edital 

Nº 67/2022, composta por: Julio Bispo dos Santos Junior (presidente), Marta 

Minervino dos Santos (1º membro) e Janaíla dos Santos Silva (2º membro). O 

processo de seleção contou com as etapas: 

 

I. Análise de Histórico Escolar (Eliminatória e Classificatória) - Será considerado, 

para efeito de classificação, coeficiente de rendimento e período de matrícula do 

aluno, priorizando aqueles menos adiantados.  

 

II. Análise da Carta de Intenções (Eliminatória e Classificatória) - (no máximo, 02 

(duas) laudas), justificando as razões e interesses pessoais em participar do 

Programa Residência Pedagógica e considerando os critérios presentes no 

Anexo 2 do edital.  

 

III. Entrevista com a Comissão Examinadora da área do subprojeto sobre a 

disposição em participar do subprojeto e sobre a proposta específica do 

candidato no que diz respeito à sua atuação no Residência Pedagógica 

(Eliminatória e Classificatória), observando os critérios do Anexo 3 do edital.  

 

Após a realização das etapas, a Comissão Examinadora elaborou o mapa de 

Resultado Preliminar, que foi datado e assinado por seus membros) e o 

presidente o publicizou, enviando-o por e-mail a todos os candidatos, às 19h 

30min do dia 11 de dezembro de 2022. 

 

Nenhum recurso foi registrado até 23h59min do dia 13 de ouitubro de 2022. 

 

A comissão examinadora elaborou o mapa de Resultado Final (datado e assinado 

por seus membros) e o presidente o encaminhou à Coordenação Institucional do 

PRP Ufal , às 15h 20min do dia 14 de outubro de 2022; em resposta ao e-mail 

enviado com as orientações para a realização do processo de seleção, para fins 

de divulgação no site da Ufal. 

 



 

Por fim foi elaborada esta ata de seleção que será assinada pelo presidente 

demais membros. 

 

Local:  Campus Arapiraca, Bloco das coordenações, Coordenação de Pedagogia 

Data:   14/ 10/ 2022 

 

 

Comissão Examinadora: 

 

 

Presidente: _______________________________________ 

                   Prof.º  Msc.  Julio Bispo dos Santos Junior-UFAL 

 

 

 

1º Membro: ______________________________________ 

                    Prof.ª Dra.   Marta Minervino dos Santos- UFAL 

 

 

 

2º Membro: ______________________________________ 

                       Prof.ª Dra. Janaíla dos Santos Silva- UFAL 
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