
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA

PROCESSO SELETIVO PARA

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina
de suas atribuições, e de conformidade com o resultado final d
dia 23/04/2019, homologado em 
apresentar(em)-se até o dia 13/05/201
de Pessoal da Instituição, situado na Rua 9 de julho, 730 
documentos pessoais, onde deverá manifestar seu interesse na contratação. No ato da apresentação deverá assinar 
o termo de comparecimento. O não com

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
de estágio se dará no dia 14/05/2019

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 
3.330, de 18 de fevereiro de 2009. 
 

CURSO: Ciências Biológicas 
Classif. Nome do candidato 
   1° Maria Victória Arruda Gualt
 

CURSO: Engenharia Ambiental 
Classif. Nome do candidato 
   1° Matheus da Silva Custodio
 

CURSO: Farmácia 
Classif. Nome do candidato 
   1° Matheus Assumpção Pereira
   2° Beatriz Raissa dos Santos
 

CURSO: Fisioterapia 
Classif. Nome do candidato 
   1° Denise Gomes Pires 
 

CURSO: Odontologia 
Classif. Nome do candidato 
   1° Guilherme Ferreira Parra
 

CURSO: Psicologia 
Classif. Nome do candidato 
   1° Roseana Souza das Neves
   2° Marilia Zafra Zago 
 

 
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA 
 

EDITAL 15/2019 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

 
CONVOCAÇÃO 

 
do Centro Universitário de Adamantina, Professor Doutor 

de suas atribuições, e de conformidade com o resultado final do Processo Seletivo –
, homologado em 30/04/2019, CONVOCA o(s) aprovado(s) abaixo relacionado(s), para 

/2019, no horário das 08:00h às 12:00h e das  13:00h às 17:00 horas, no Setor
de Pessoal da Instituição, situado na Rua 9 de julho, 730 – Centro, na cidade de Adamantina 
documentos pessoais, onde deverá manifestar seu interesse na contratação. No ato da apresentação deverá assinar 

termo de comparecimento. O não comparecimento na data e horários especificados será entendido como 

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
/2019, desde que a documentação solicitada seja entregue e esteja correta.

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 

   RG   
Maria Victória Arruda Gualtieri   9.633.622-5 

   RG   
Matheus da Silva Custodio   39.600.159-2 

   RG   
Matheus Assumpção Pereira   37.897.440-3 

dos Santos   54.681.348-3 

   RG   
   41.379.650-4 

   RG   
Guilherme Ferreira Parra   48.382.592-X 

   RG   
Roseana Souza das Neves   45.582.795-3 

   49.753.079-X 

 
Adamantina-SP, 03 de maio de 2019. 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

, Professor Doutor Paulo Sergio da Silva, no uso 
– Edital 15/2019, publicado no 

, CONVOCA o(s) aprovado(s) abaixo relacionado(s), para 
0h e das  13:00h às 17:00 horas, no Setor 

Centro, na cidade de Adamantina - SP, portando 
documentos pessoais, onde deverá manifestar seu interesse na contratação. No ato da apresentação deverá assinar 

parecimento na data e horários especificados será entendido como 

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
tregue e esteja correta. 

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 

     

     
 

     
 
 

     
 

     
 

     
 
 


