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 Em atenção ao edital CTC 011/2022 – Departamento de Ciências - Química, a Comissão Julgadora, constituída pelos 
professores Arthur Kael Rodrigues da Pia, Rafael Affonso Netto e pela professora Vera Rubbioli, após divulgação das notas e 
apuração dos resultados, divulga o resultado final do Processo Seletivo Sumário, que cumpriu todas as fases descritas pelo 
referido edital. 

Em sessão reservada, foi apurado que os candidatos abaixo relacionados obtiveram média final maior ou igual a 7,0 (sete), e 
assim, foram classificados. 

As notas finais obtidas pelos candidatos foram: 

Daniella Dias Palombino de Campos 7,7 

Deborah Rean Carreiro Matazo Dos Santos 7,7 

Juliana Machado da Silveira Alves 7,4 

Nilton Jose Sanches 7,6 

Tiago Coelho de Campos 8,4 

• Houve empate para o 2º lugar entre as candidatas Daniella Dias Palombino de Campos e Deborah Rean Carreiro Matazo 
Dos Santos, e atendendo ao item 36 do Edital: “Em caso de empate nas médias finais, a classificação será definida pela 
Comissão Julgadora, sendo que se dará preferência ao candidato que: 1º - obtiver maior pontuação na Prova Didática 
[...]”, permaneceu o resultado de empate. 

• Assim, seguiu-se para o 2º critério, "[...] se dará preferência ao candidato que: 2º obtiver maior média de notas na Prova 
de Arguição [...]”; sendo, então, classificada em 2º lugar a candidata Daniella Dias Palombino de Campos, conforme 
quadro detalhado de notas.    

De acordo com as notas finais dos quatro candidatos classificados, segue em tabela abaixo a Classificação Final deste Processo 
Seletivo Sumário: 

 Nome 

1º  Tiago Coelho de Campos 

2º  Daniella Dias Palombino de Campos 

3º  Deborah Rean Carreiro Matazo Dos Santos 

4º  Nilton Jose Sanches 

5º  Juliana Machado da Silveira Alves 

Mais detalhes podem ser encontrados no quadro detalhado de notas. 
 
Seguem anexas: 

 Planilha contendo as notas atribuídas a cada candidato, por cada avaliador, nas provas do processo seletivo; 
 Lista de classificação final. 

Diante do exposto, e tendo em vista que todos os trâmites do Processo Seletivo Sumário foram cumpridos de acordo com o 
determinado no Edital, é nosso parecer que o candidato Tiago Coelho de Campos, seja admitido, a admissão deverá ocorrer 
conforme os termos do Edital 011/2022, no Nível C, Categoria II da Carreira do Magistério Secundário Técnico (MST). 

 Encaminhamos, portanto, o processo para que essa admissão seja efetivada. 

Respeitosamente,  

 

     
        

Arthur Kael Rodrigues da Pia 
 

Rafael Affonso Netto 

                 
     Vera Rubbioli 

     
 


