Cursinho Popular da Univates – VestVates
Inscrições CONVOCADAS PARA ENTREVISTA do Processo Seletivo de Alunos
2019/B II
Os nomes que constam neste documento estão devidamente inscritos e aptos para
participarem da entrevista no dia 24 DE AGOSTO DE 2018, conforme horário abaixo.
Conforme Edital:
6) DA ENTREVISTA
6.1. O candidato não poderá escolher o dia ou horário de sua entrevista, esse direito é
reservado à Coordenação do Projeto.
6.2. Os inscritos serão avaliados entre si, mediante critérios objetivos, que serão observados e
analisados, caso a caso, pela comissão do Processo Seletivo. Os critérios avaliados serão:
interesse para participar do projeto; disponibilidade de horários; transporte até a Univates e
histórico escolar.
6.3. É obrigatório que o candidato porte os seguintes documentos no momento da
entrevista:
6.3.1. Apresentação de documento oficial com foto;
6.3.2. Cópia de comprovante de escolaridade das três séries do ensino médio (histórico
escolar, declaração ou boletins);
6.3.2.1. Os alunos da rede privada de ensino deverão portar declaração da
instituição de ensino comprovando a sua bolsa integral;
6.3.3. Comprovante de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 (ENEM
2019).
Observação: O VestVates não irá alterar o prazo para o recebimento de qualquer documento
que esteja listado no item 6.3 deste edital; é de inteira responsabilidade do candidato o
cumprimento dos prazos dispostos neste documento norteador, cabendo a ele a ciência de
possível recesso da secretaria de sua respectiva unidade escolar, bem como de prazos
solicitados pelas secretarias para a entrega de declarações e históricos.
6.4. O VestVates poderá cancelar a inscrição do candidato no processo seletivo caso haja
confirmação de prestação de informações falsas.
6.5. Após o processo de entrevistas, não será possível recuperar as cópias dos documentos
entregues.
6.6. O VestVates não se responsabiliza pelo recebimento de documentos originais.
6.7. Os critérios de eliminação são:
6.7.1. Não comparecer ao local e ao horário marcados para a entrevista;
6.7.2. Não apresentar a documentação exigida;
6.8. A entrevista possui caráter classificatório.

Coordenador Discente Geral – Cursinho Popular da Univates
Lajeado, 23 de agosto de 2019.

Horário das entrevistas
Local: sala 306 do Prédio 16 da Universidade do Vale do Taquari – Univates, campus
Lajeado.
Horário
08h20
08h50
09h20
09h50
10h20
10h50

Nome
Ana
Getúlio
Kelen
Luana
Luis
Tamires

Sobrenome
Laura Lunardi
Folle
Eckhardt
Goppinger
Felipe Lunardi
Ricardo

