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RESULTADO FINAL 
No dia 14 de setembro de 2018, a banca examinadora reuniu-se para avaliar o 

resultado final do Processo Seletivo para bolsista do grupo PET PSICOLOGIA FURG 
que ocorreu nos dias 12, 13 e 14/09/2018. O processo se deu nas seguintes etapas: 
publicação do edital, inscrição, homologação das inscrições, tendo como critérios nota 
bruta mínima de 7,0 em cada etapa, calculando-se posteriormente o peso de cada 
uma, conforme critérios divulgados: prova escrita (peso 3), dinâmica de grupo (peso 
3), entrevista individual (peso 2) e análise de currículo (peso 2). Dez candidatos(as) se 
inscreveram e as dez inscrições foram homologadas. Nove candidatos(as) 
compareceram a todas as etapas: Ana Carolina Rodrigues Martins; Ana Maria 
Guimarães da Silveira; Anahy Aguilar Terres; Antônio Boabaid; Fernanda Camilotto 
Bortoluzzi; Mara Lucia Fonseca Gomes; Monica Freitas da Silva; Natalia Carmona 
Lima e Thales Rodrigues de Almeida. A candidata Carine Ortiz Fortes não compareceu 
na primeira etapa, automaticamente desclassificada. Conforme o Edital 02/2018, 
publicado no dia 24/09/2018, foram oferecidas 2(duas) vagas para bolsista com início 
previsto para outubro de 2018; 2(duas) vagas para bolsista com início previsto para 
janeiro de 2019 e cadastro de reserva de 2(duas) vagas de suplente válidas até março 
de 2019. O resultado final do processo seletivo, com aprovação de 2(dois) candidatos 
para ingresso em outubro, 2(dois) suplentes para ingresso em janeiro e 2(dois) 
suplentes para cadastro reserva, válido até março de 2019, de acordo com a 
classificação final foi o seguinte: Ana Maria Guimarães Silveira - candidata a bolsista 
selecionada; Fernanda Camilotto Bortoluzzi - candidata a bolsista selecionada; Monica 
Freitas da Silva - candidata a suplente para ingresso como bolsista em janeiro/19; Ana 
Carolina Rodrigues Martins - candidata a suplente para ingresso como bolsista em 
janeiro/19; Anahy Aguilar Terres e Thales Rodrigues de Almeida – ambos suplentes 
para cadastro reserva, válido até março/19. 
   
Tabela – Resultado final do Processo Seletivo PET Psicologia 

Nome Resultado classificação 

Ana Maria Guimarães Silveira Selecionada – bolsista – ingresso out/18 

Fernanda Camilotto Bortoluzzi Selecionada - bolsista - ingresso out/18 

Monica Freitas da Silva Suplente - bolsista ingresso a partir de jan/19 

Ana Carolina Rodrigues Martins Suplente - bolsista ingresso a partir de jan/19 

Anahy Aguilar Terres Suplente – válido até 03/2019 

Thales Rodrigues de Almeida Suplente – válido até 03/2019 

Os integrantes do grupo PET Psicologia farão contato com os(as) candidatos(as) 
selecionados para providenciar o cadastro de vinculação ao programa. 
 

Rio Grande, 18 de setembro de 2018. 
 

Profa. Dra. Marilene Zimmer  
Tutora Grupo PET Psicologia 

A via assinada encontra-se arquivada. 


