
                                                                                                                                                                                              

 

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS AO 
EDITAL No 001/2018 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

A Comissão de Concursos docentes da UERGS, conforme estabelecido no Edital Nº 

01/2018 – Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto – nos termos e 

condições previstas no Edital de Abertura ao Processo Seletivo divulga abaixo as 

inscrições preliminarmente não homologadas. O candidato cuja inscrição não foi 

homologada, poderá, dentro do prazo estipulado no cronograma do Edital Nº 

01/2018, interpor pedido de reconsideração à Comissão de Concursos, através de 

entrega de formulário de pedido de reconsideração (disponível em 

http://www.uergs.rs.gov.br/processo-seletivo-professor-substituto), no protocolo 

geral da UERGS. 

 

AGRONOMIA - UNIDADE DE 
LOTAÇÃO: SANTA CRUZ DO SUL 

CANDIDATO (A) 
MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

Amanda Maria Furtado Drehmer Vieira 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

Denize Cristina Leite Frandoloso 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

Franciane Lemes dos Santos 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

José Roberto Chaves Neto 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

Letícia da Fontoura Xavier Costa 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Graduação 

Maristela Watthier 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

Rauny Oliveira de Souza 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

Ritiele Baptista Mambrin 
Não atende às exigências relativas à titulação 

mínima exigida em nível de Mestrado 

 



                                                                                                                                                                                              

 

 

CIÊNCIAS EXATAS - UNIDADE DE 
LOTAÇÃO: PORTO ALEGRE 

CANDIDATO (A) 
MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

Amanda Karollyne do Nascimento Santos 
Não comprovação de mestrado nas 

formações exigidas no edital 

Fernanda Bichet Link 

Não comprovada as condições para 

concessão da isenção legal e comprovante de 

pagamento não recebido. 

Giselle Spindler 
Não comprovação de graduação nas 

formações exigidas no edital 

Leonardo Marasca Antonini 
Não comprovação de graduação nas 

formações exigidas no edital 

Marilei Bender Xavier 
Não comprovação de graduação nas 

formações exigidas no edital 

Maríndia Leidens Bittarello 
Não comprovação de mestrado nas 

formações exigidas no edital 

 

 

 


