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EDI TAL NUPEL/I LUFBA Nº 07/ 2021, DE 14 DE JULHO DE 2021 

PARA A SELEÇÃO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO ( 2021. 2) 

 

RESULTADO PRELI MI NAR DE I NSCRI ÇÕES 

 
Al emão 

 

NOME RESULTADO Observação  

Ai l a Jesus Oli vei ra da Silva Def eri do  

Cat ari na Al mei da Mascarenhas 
Sant os 

Def eri do  

Mari a de Fáti ma Oli vei ra Schmi tt I ndef eri do It em 5. 1. 1 do Edi t al. A candi dat a não 
apr esent ou document o que compr ove 
mat rí cul a no semestre l eti vo 2021. 2.  
 
It em 6. 3 b) do Edi t al. Nos component es 
curri cul ar es cursados,  expedi dos pel o 
si st ema Si ac Web – Si stema Acadêmi co 
UFBA, não const am di scipli nas ref er ent es 
ao semestre 2021. 2.  

Mari na Si mões Koss Def eri do  

 
Espanhol  

 

NOME RESULTADO OBSERVAÇÃO 

Al i ne Bar bosa dos Sant os Def eri do  

Ana Cl ar a de Carval ho Ol i vei ra Def eri do  

Ce mar y Correi a de Souza Def eri do  

Gabri el Sil va Al ves Amor i m Def eri do  

Keti ni el y Sant os Sil va Def eri ment o 

Condi ci onal  

A candi dat a dever á apr esent ar o 
compr ovant e de matrí cula 2021. 2 na pós 
gr aduação quando est a for reali zada 

Mi chel e Sant os Bar bosa Indef eri do It em 6. 3 a) do Edi t al. A candi dat a não 
apr esent ou di sponi bili dade de car ga 
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horária para at uar no NUPEL de no 
mí ni mo 2 perí odos dif erent es 
 

Síl vi a da Sil va Correi a Net o Def eri ment o 

Condi ci onal  

A candi dat a dever á apr esent ar o 
compr ovant e de matrí cula 2021. 2 na pós 
gr aduação quando est a for reali zada 
 

 

FRANCÊS 
 

NOME RESULTADO OBSERVAÇÃO 

Di andr a Rocha de Oli vei ra I ndef eri do It em 5. 1. 1 do Edi t al. A candi dat a não 
apr esent ou document o que compr ove 
mat rí cul a no semestre l eti vo 2021. 1.  
 
It em 6. 3 b) do Edi t al. A candi dat a não 
anexou os componentes curri cul ar es 
cursados, expedi do pel o si st ema 
Si ac Web – Si st ema Acadêmi co UFBA, 
const ando as at uai s di sci pli nas, 
cursadas em 2021. 1 

Mari a Fer nanda de Jesus 
Car doso 

Def eri do  

 
 

Sal vador, 21 de Jul ho de 2021 

 
 

 


