
   

 

RESULTADO FINAL  

Resultado referente ao EDITAL No                -                             

     -                               -          stricto sensu em Tecnologias 

Ambientais 2019. 

Lista Geral de Candidatos Aprovados 

 N. INSCRIÇÃO CPF NOTA FINAL SITUAÇÃO 

1 2019E040 347.064.024-68 61,800 Aprovado 

2 2019E037 111.808.884-05 61,000 Aprovado** 

3 2019E064 010.708.844-48 59,400 Aprovado 

4 2019E055 000.997.224-29 59,000 Aprovado 

5 2019E056 563.395.694-04 58,200 Aprovado 

6 2019E028 095.200.184-50 57,000 Aprovado 

7 2019E001 090.024.064-44 56,000 Aprovado 

8 2019E021 050.644.504-60 54,602 Aprovado 

9 2019E057 089.633.104-00 53,400 Aprovado 

10 2019E041 048.107.644-19 53,000 Aprovado* 

11 2019E059 089.037.264-05 52,400 Aprovado 

12 2019E011 010.470.664-32 52,202 Aprovado 

13 2019E030 023.203.354-47 51,598 Aprovado 

14 2019E073 013.628.614-30 51,202 Aprovado 

15 2019E004 056.318.954-12 51,002 Aprovado 

16 2019E074 061.235.224-26 51,000 Aprovado 

17 2019E072 117.749.697-69 50,800 Aprovado 

18 2019E025 051.767.314-28 50,598 Aprovado 

19 2019E062 073.608.584-02 50,400 Aprovado 

20 2019E024 051.723.714-86 50,000 Aprovado** 

 2019E034 007.935.514-55 50,200 Reserva*** 
*Candidato aprovado em reserva de vagas destinadas às Ações Afirmativas. **Candidatos aprovados em 
reservas de vagas destinadas aos Servidores do IFAL. ***Candidato aprovado, mas não classificado, pois sua 
colocação é posterior ao número de vagas disponível para a Ampla Concorrência. 

 
 

Marechal Deodoro, 14 de junho de 2019. 
 

 

 
___________________________________ 

Comissão de Seleção 



   

 
INFORMAÇÕES FINAIS 

 

 

1. Conforme Edital (itens 7.7 e 7.8), foram considerados aprovados os candidatos 

que obtiveram NOTA FINAL (NF) igual ou superior a 50,00 pontos. Para a 

composição da NF foi aplicada a fórmula: 

Nota Final = [(Nota da Etapa I x 4) + (Nota da Etapa II x 6)] / 10 

 

2. O candidato na situação de “ eserva” poderá ser convocado para a efetivação da 

matrícula no caso de impedimento ou desistência de algum dos candidatos 

aprovados.  

3. Candidatos não aprovados no certame poderão retirar seus documentos de 

inscrição na secretaria do PPGTEC entre os dias 17/06 e 17/07/2019. Após 

decorrido este prazo, o material será incinerado., conforme item 4.13 do edital. 

4. As matrículas deverão ser efetuadas pelos candidatos aprovados entre os dias 25 

a 28 de junho de 2019, das 08h às 16h na Coordenação de Registro Acadêmico – 

CRA do campus IFAL - Marechal Deodoro. Os candidatos aprovados deverão 

portar documentos originais e cópias no ato da matrícula, conforme lista 

abaixo. 

5. Os candidatos matriculados deverão, obrigatoriamente, realizar prova de 

proficiência em língua inglesa em horário, data e local a serem confirmados. A 

previsão é que seja realizada no dia 20 de julho de 2019, no campus Marechal 

Deodoro. Pedimos aos candidatos que aguardem comunicação posterior para 

confirmação. 

 

Marechal Deodoro, 14 de junho de 2019. 
 

 

 
___________________________________ 

Comissão de Seleção 
 
 



   

 

LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS PARA A 

REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

1. RG 

2. CPF / ou CNH 

3. Diploma de conclusão da graduação ou equivalente (Certidão de Colação de 

Grau). 

4. Histórico Escolar 

5. Título de Eleitor e comprovante de última votação 

6. Comprovante de alistamento militar e/ou dispensa, para homens. 

7. Comprovante de residência atualizado (últimos três meses) 

8. Foto 3x4 

9. Formulário de Matricula - Anexo 1 

10. Declaração de ciência da chefia sobre a participação do servidor / empregado 

/ funcionário / colaborador / outro no Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Ambientais – PPGTEC - Anexo 2. 

 

Obs: Apresentar originais e cópias dos documentos listados do número um a 

sete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 1 

Formulário de Matrícula 

Identificação 

Nome completo: 

CPF: 

RG / Passaporte: 

Local e data de nascimento:  

Endereço completo: 

Endereço eletrônico: 

Link do currículo Lattes: 

Telefones:  Celular:   Residencial: 

 

Vínculo empregatício  Possui (   )      NÃO possui (   ) 

Público (   )      Privado (   )  

Denominação: 

Sua Função: 

Descreva resumidamente as atividades que executa:  

 

 

 

Data de início:      

Todos os alunos com ou sem vínculo empregatício deverão apresentar completa 

disponibilidade para participar de todas as atividades oficiais do programa. Ainda 



   

 
que as disciplinas ocorram, em sua imensa maioria, às sextas-feiras e sábados 

(períodos matutino e vespertino), as atividades não se limitam à oferta de disciplinas. 

Principalmente atividades relacionadas à pesquisa podem se estender a outros dias 

da semana, a depender do projeto a ser executado, que será definido pelo 

orientador designado. Os alunos com vínculo empregatício deverão, também, 

apresentar declaração de ciência de sua chefia (Anexo 2). Motivos profissionais não 

serão aceitos como justificativas para ausências, baixo rendimento, falta de 

disponibilidade e etc.  

 
(   ) Li todo o documento, declaro verídicas as informações por mim prestadas e 

concordo com os termos. 

Local e data: 

Assinatura: 

 
 
  



   

 

Anexo 2 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA CHEFIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO 

SERVIDOR / EMPREGADO / FUNCIONÁRIO / COLABORADOR / OUTRO NO 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS DO IFAL 

– PPGTEC. 

 

 

Eu, _______________________________________________________, ocupante 

do cargo de ___________________________________, na instituição / empresa / 

órgão _________________________________________ declaro, para os devidos 

fins, estar ciente da participação do servidor / empregado / colaborador 

___________________________________________________________, como 

aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais 

(PPGTEC) do IFAL. O curso tem duração máxima de 24 meses, as disciplinas 

obrigatórias e grande parte das optativas serão ofertadas às sextas feiras e sábados, 

no período matutino e vespertino. Entretanto, as atividades de pesquisa poderão ser 

distribuídas em diferentes dias e horários, conforme as necessidades para o seu 

desenvolvimento.   

 

 

 

Local, ____ de ____________ de 2019. 

 

  

 

_________________________________ Assinatura/ carimbo 

(Escrever aqui qual o cargo ocupado na empresa pelo declarante da declaração) 


