MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL

CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO
- EDITAL 01/2019 - PGTGA/IFCE -

De acordo com o que preceitua o item 5.1 do Edital 01/2019 – PGTGA/IFCE e a existência de vagas ainda
não preenchidas nas linhas de pesquisa de Hidrologia e de Monitoramento e Controle da Qualidade
Ambiental, em virtude do não comparecimento e efetivação da matrícula dos candidatos Francisco
Idelbrando Lima Rodrigues e Suely Torquato Ribeiro, anteriormente convocados, bem como o que preceitua
o item 7.4 do supracitado edital, a Comissão de Seleção do PGTGA considera aptos a realizarem matrícula
no PGTGA as seguintes candidatas classificadas:


BRENDA DE ASSIS FERREIRA CARVALHO (Hidrologia); e



REGINA MARIA DE SOUSA (Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental);

convocando-as neste ato para efetivarem matrícula na Secretaria do PGTGA nos dias 03 e 04 de abril de
2019, no horário de 09h às 12h e de 13h às 16h30.
Conforme preceitua o edital desta seleção, no ato da matrícula deverão ser apresentadas cópias e originais
ou cópias autenticadas dos documentos pessoais solicitados na seção 3.3 do citado edital, incluindo o
diploma oficial de curso superior de licenciatura plena, de bacharelado ou de tecnologia do candidato ou
declaração/certificado que informe estar o diploma em fase de expedição ou que o candidato colou grau até
29/03/2019.
Caso as candidatas ora convocadas estejam legalmente impossibilitadas ou não compareçam para a
efetivação da matrícula, as vagas remanescentes serão redistribuídas aos demais candidatos não eliminados
no processo seletivo, na mesma linha de pesquisa da vaga, seguindo a ordem de classificação final até o
preenchimento da vaga ou até expirar a validade deste processo seletivo.

Fortaleza, 01 de abril de 2019.
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