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À Sua Senhoria, o Senhor 
Prof. Dr. Lucas Franco Ferreira 
Diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia 

Referente à entrega de documentação referente ao edital 001/ICT de 12/03/2018 para 
concurso de professor voluntário, área Hidrogeologia e Hidrologia 

Prezado Senhor Diretor, 

Envio anexado a este oficio toda a documentação pertinente ao edital 00I/ICT de 

12/03/2018 para concurso de professor voluntário, área Hidrogeologia e Hidrologia. Em 

anexo encontram-se os seguintes documentos, na seguinte ordem: 

Edital; 

Retificação do edital; 

Portaria de indicação da banca avaliadora e membro suplente; 

Requerimento de inscrição da única candidata; 

Currículo Lattes com comprovantes da única candidata; 

Resultado do deferimento de inscrições; 

Lista de presença da etapa da prova escrita; 

Fichas de avaliação de cada membro da banca em relação à prova escrita e prova 

escrita; 

Ata de instalação do edital; 

Lista de presença no sorteio do tema para prova didática; 

Ata do sorteio de tema para a prova didática; 

Lista de presença na prova didática; 

Fichas de avaliação de cada membro da banca da etapa da prova didática com 

respectivo anexo (roteiro de estudo entregue pela candidata); 

Ata de realização da prova didática; 

Ata de avaliação do currículo; 

Ata de apuração final. 	
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Informo que a única candidata inscrita, Dora Atman Costa Fragoso, CPF 

073.501.086-21, RG MG-12.682.029 foi aprovada com a nota novo pontos e cinco 

centésimos, estando, portanto, apta a lecionar a disciplina de Hidrogeologia e Hidrologia 

para o curso de Engenharia Geológica da UFVJM. 

Sendo o cabe para o momento, agradeço a atenção e fico à disposição para 

eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

Prof 
Pres 
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