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ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Edital 037/2020 – PROPESP/UFAM 
 

(Resultado da primeira etapa: avaliação da proposta de projeto de pesquisa) 
 

Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 17h00min, foi dado início à I 
etapa, avaliação da proposta de projeto de pesquisa do processo seletivo enviada por cada candidato, 
com inscrição homologada e atribuição das respectivas notas, conforme critérios estabelecidos no 
item No 5.1 do edital 037/2020- PROPESP/UFAM, de 4 de novembro de 2020. Reuniram-se os 
membros da Comissão de Seleção, nomeados mediante Portaria Nº 22, DE 18 DE FEVEREIRO 
DE 2021, os Docentes: Carlos Alejandro Salazar (Presidente), Emílio Alberto Soares Amaral e Luis 
Antonio Castillo López (membros). Após os trabalhos de análise e atribuição das notas, o presidente 
da comissão deu início à leitura dos nomes dos candidatos aprovados, por ordem de classificação e 
para efeito de concessão de bolsas, conforme nota atribuída: 1º) Cisnea Menezes Basílio de Souza 
(10,0 – dez inteiros e zero centésimos); 2º) Anna Caroline Andrade Pinto (10,0 – dez inteiros e 
zero centésimos) ; 3º) Willian Barros do Nascimento (9,0 – nove inteiros e zero centésimos); 4º) 
Eneas Bonora dos Santos (8,80 – oito inteiros e oitenta centésimos); 5º) Jeferson Jesus de Souza 
(8,10 – oito inteiros e dez centésimos); 6º) Ludimila Souza Oliveira (7,50 – sete inteiros e cinquenta 
centésimos); 7º) Fabio Leite Dias (7,30 – sete inteiros e trinta centésimos); 8º) Diego Armando 
Martinez Carrillo (7,00 – sete inteiros e zero centésimos); 9º) Rafael Riker Brandão Cardoso 
(7,00 – sete inteiros e zero centésimos); 10º) Angelica Chrystina Cruz Matias (7,00 – sete inteiros 
e zero centésimos). O presidente da comissão encerrou os trabalhos informando que o resultado será 
divulgado conforme estabelecido no edital 037/2020 a partir das 9h00min horas do dia 22/02/20221, 
e no site do programa PPGGEO. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após 
ser lida e aprovada vai assinada por quem de direito, em 22 de fevereiro de 2021. 
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