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Resultado da segunda etapa do processo sele�vo

para contratação de fotógrafa(o) para prestação de serviços ao

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

- Edital  No 02/2021 -

 

A 2a Etapa do processo sele�vo do Edital No 02/2021 do MHNJB da UFMG corresponde à entrevista e avaliação de por�ólio das(os) candidatas(os). Após apreciação da comissão designada pela Diretoria do MHNJB, ob�veram-se os seguintes
resultados de um total de 100 pontos:

 

Resultado da Segunda Etapa

nome da(o) candidata(o) no de
inscrição

nota obtida na
entrevista e avaliação

de portfólio
resultado

Fernanda Teixeira 52 90 aprovada

Miguel Aum 46 100 aprovada

Sara Fonseca 32 20 reprovada

Thiago Carvalho 55 55 reprovado

Valdir Santos 57 95 aprovado

 

         

 

Resultado final do processo sele�vo

para contratação de fotógrafa(o) para prestação de serviços ao

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG

- Edital  No 02/2021 -

 

Nos termos estabelecidos pelo item 6.1 do Edital, a pontuação final (PF) foi ob�da pelo somatório ponderado das pontuações das duas etapas conforme a seguinte equação: PF= (Etapa1) x 1 + (Etapa2) x 1,5. A(o) candidata(o) com mais alta pontuação
será convocada para a contratação. Os resultados finais ob�dos, apresentam-se a seguir, ordenados pela pontuação final.

 



Resultado Final

nome da(o) candidata(o) pontuação da
1a etapa

pontuação
da 2a etapa

pontuação
final resultado

Resultado Final

nome da(o) candidata(o) pontuação da
1a etapa

pontuação
da 2a etapa

pontuação
final resultado

Miguel Aum 65 100 215 selecionado

Valdir Santos 34 95 176,5 classificado
(cadastro de reserva)

Fernanda Carvalho 20 90 112,5 classificada
(cadastro de reserva)

Thiago Carvalho 30 55 --- reprovado

Sara Fonseca 15 20 --- reprovado

 

 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021.

 

Comissão de seleção:

 

Prof. Dr. Rogério Duarte do Pateo

Ms. André Leandro Silva

Prof. Dr. Andrei Isnardis

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Leandro Goncalves Silva, Museólogo, em 27/09/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Isnardis Horta, Professor do Magistério Superior, em 27/09/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Duarte do Pateo, Professor do Magistério Superior, em 27/09/2021, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0987395 e o código CRC E0DB17EB.
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