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REUNIÃO DA BANCA JULGADORA DA SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EDITAL Nº 01/2022 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEMIPRESENCIAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE VOLTA REDONDA / 

CONSÓRCIO CEDERJ 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e 

trinta e cinco minutos, ocorreu por videoconferência pelo google meet, a reunião da 

banca julgadora para analisar os recursos recebidos no âmbito do processo seletivo 

Edital nº 001/2022 referente a seleção pública destinada à concessão bolsas de 

produtividade acadêmica para coordenadores de disciplina (PA2) do curso de 

Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal Fluminense Volta 

Redonda oferecido pelo Consórcio Cederj e CAPES (UAB). A banca composta pelas 

professoras do magistério superior Mariana Pereira Bonfim, matrícula SIAPE 2242633, 

Sabrina de Oliveira Moura Dias, matrícula SIAPE 1144033, Thais Soares 

Kronemberger, matrícula SIAPE 2281254, realizou a análise dos três recursos 

recebidos. O primeiro deles apresentado pela candidata Josiane Aparecida da Silva 

Sacramento, 7. conteúdos de formação complementar, julgou-se pelo indeferimento por 

não apresentar comprovante de vinculação como professora de magistério superior de 

instituição de ensino. Item VI. Das Bolsas - refere-se à professores de instituições de 

ensino que fazem parte do Consórcio Cederj ou não. O recurso apresentado pela 

candidata Nathália Maiolino Silva, 6. conteúdo da formação profissional, foi deferido 

tendo a banca realizado a análise da documentação. A candidata teve nota 2,40 

conforme pontuação dada em planilha em anexo. O recurso apresentado pelo candidato 

Lucas Vitorino Alves, 3. conteúdos de formação profissional, foi indeferido, pois o 

candidato não apresentou comprovante que ateste o exercício da função como professor 

de instituição de ensino superior (item VI.1.2.). Uma planilha em excel – modelo 

apresentado pela Diretoria Acadêmica da Fundação Cecierj - foi preenchida com o 

resultado do processo seletivo (em anexo). Às dezoito horas e quinze minutos, a banca 

encerrou os trabalhos. Como nada mais houve a tratar, a reunião foi encerrada e eu, 

Thais Soares Kronemberger, lavrei a presente ata. 
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Profa. Dra.  Mariana Pereira Bonfim 
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Profa. Dra. Sabrina de Oliveira Moura Dias 
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____________________________________                              

Profa. Dra. Thais Soares Kronemberger       


