EDITAL Nº 02/2022 – SRI/PROGEPE/GLE/CELUFF

Resultado do Deferimento das
Candidaturas e Classificação Preliminar
Após análise do cumprimento das condições de participação dos servidores
técnico-administrativos, conforme item 5 do Edital 02/2022, e alocação dos candidatos para as
respectivas turmas de idiomas conforme item 7 do mesmo Edital, divulgamos o resultado
preliminar da seguinte forma:
1. Candidatos que tiveram sua candidatura indeferida
2. Candidatos deferidos e classificados por idioma
3. Candidatos deferidos, mas não classificados para o idioma escolhido
Caberá ao candidato acompanhar a divulgação das informações no Portal de Editais da UFF
(www.editais.uff.br) durante todo o processo de seleção e período de matrícula.

Candidatos que tiveram a candidatura indeferida
Primeiro Nome

CPF

Justificativa

Dayana

***.884.267-**

Item 6, subitem "c"

Candidatos deferidos e classificados por idioma
ALEMÃO
Em conformodidade com o Item 3.3 do edital, não foi alcançado quórum
para abertura de turma de Alemão no presente processo seletivo.

ESPANHOL
Primeiro Nome

CPF

Anna

***.289.767-**

Carolina

***.572.537-**

Douglas

***.998.387-**

Edson

***.027.137-**

Franciellen

***.795.097-**

Gabriel

***.740.277-**

Geraldo

***.142.387-**

Getulio

***.389.567-**

Gisele

***.012.667-**

Jacqueline

***.609.477-**

Lícia

***.538.927-**

Marcela

***.013.096-**

Patrícia

***.649.447-**

Paulo

***.287.137-**

Simone

***.969.377-**

Simone

***.195.777-**

Tatiana

***.479.197-**

Wellington

***.510.667-**

FRANCÊS
Primeiro Nome

CPF

Andréia

***.154.857-**

Brunna

***.433.667-**

Carmem

***.149.127-**

Cristiane

***.408.557-**

Daniela

***.730.177-**

Eduardo

***.238.167-**

Felipe

***.841.657-**

Fernanda

***.856.297-**

Julia

***.028.997-**

Luciene

***.026.627-**

Reginaldo

***.821.997-**

Thaís

***.887.357-**

INGLÊS
Primeiro Nome

CPF

Alan

***.559.037-**

Alcide

***.958.537-**

Alex

***.397.627-**

Aline

***.360.197-**

André

***.936.137-**

Angela

***.298.707-**

Antonio

***.056.667-**

Aparecida

***.040.657-**

Danielle

***.855.190-**

Débora

***.202.385-**

Déborah

***.789.527-**

Eliane

***.430.887-**

Evandro

***.569.907-**

Henrique

***.831.857-**

Leila

***.515.807-**

Leilane

***.137.477-**

Luiz

***.975.177-**

Maria

***.761.017-**

Patricia

***.817.017-**

Sabrina

***.684.057-**

ITALIANO
Em conformodidade com o Item 3.3 do edital, não foi alcançado quórum
para abertura de turma de Italiano no presente processo seletivo.

Candidatos deferidos mas que não foram
classificados para o idioma escolhido
Primeiro Nome

CPF

Bruno

***.039.047-**

Daniele

***.578.277-**

Erica

***.657.387-**

Gabriela

***.974.987-**

Geisa

***.523.687-**

Ygor

***.226.297-**

