
Resultado Final
Colocação Candidato(a) Prova de Títulos Defesa de Memorial Prova Inglês Média 

4o CARLOS ALBERTO MARTINS DE ASSIS 79 77,5 5 não apto(a) 53,83

- VANESSA FERNANDES DA SILVA 75,5 0,0 0,0 Desclassificada

3o NATHALIA DE AZEVEDO 71 70 30 não apto(a) 57

1o IGOR LEITE DA SILVA 68,5 87,5 70 apto(a) 75,33

6o CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA 62 58,75 15 não apto(a) 45,25

2o HELAINY IGNACIO DE ALMEIDA TORRES 61 82,50 70 apto(a) 71,17

- MARCELLA BRAGA DE ASSIS 55 0,0 0,0 Desclassificada

- ALLAN JOSÉ AMARAL RIBEIRO 53 0,0 0,0 Desclassificado

- MAURÍCIO FARIA SILVA 52 0,0 0,0 Desclassificado

7o LEONARDO DOMINGOS DA SILVA 50 65 15 não apto(a) 43,33

5o SILAS MIRANDA COELHO 50 66,25 45 não apto(a) 53,75

Observações: 
#1.Candidaos(as) desclassificados(das) por não comparecimento as provas, segundo o item 3.1.6 do Edital,  
que diz: “será eliminado do processo seletivo o candidato que, após obter pontuação igual ou superior à 50 
pontos e inferior  à  75 pontos na Prova  de Títulos,  obtiver  pontuação inferior  à 50 pontos na Defesa de 
Memorial  ou, por qualquer motivo, não comparecer no local e horário destinados a realização das provas, 
sendo vedada sua participação nas demais avaliações que seguem previstas no presente edital. Será também 
liminado do processo seletivo o candidato que, após obter  pontuação igual ou superior à 75 pontos na Prova  
de  Títulos  não  comparecer  no  local  e  horário  destinados  a  realização  das  provas,  sendo  vedada  sua  
participação nas demais avaliações que seguem previstas no presente edital.”
#2.  O(a) candidato(a) selecionado(a) para uma das vagas oferecidas pelo presente Edital  que não tenha  
obtido pontuação necessária para certificar o nível de suficiência em Inglês exigido no item 3.1.10 terá o prazo 
de   12 meses,  à contar da data de matrícula no Programa, para obter a aprovação em outra avaliação 
reconhecida pelo Colegiado Executivo do PPGMMC, caso contrário será desligado(a) do curso.
#3. Candinatos aprovados deverão comparecer a sala de reuniões do Instituto de Ciências Exatas,  Sala 54 
do Pavilhão Roberto Alvahydo (PQ Predio da Química) da UFRRJ, Campus Seropédica, no dia 11 de 
março, as 09h para efetuar sua matrícula no programa. Na ocasião deverão apresentar os originais e 1 
cópia de toda a documentação enviada no ato da inscrição (com exceção  da documentação comprobatória  
do currículo Lattes). Todos os candidatos deverão apresentar diplomas ou atestados de conclusão do curso 
superior  comprovando  que  o  candidato  já  colou  grau  em sua  instituição  de  origem.  Não  serão  aceitas 
previsões de defesa.

Prova de Inglês

Candidato(a) Nota Situação

Daiana da Silva Santos 70 apto(a)

Ana Gabriela da Silva Freitas 60 apto(a)


