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RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº106/2016 PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – FUNDART. 
 
A FundArt – Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba divulga o resultado final do Processo Seletivo 
nº106/2016 para seleção de estagiários. 

A classificação dos candidatos foi obtida calculando-se a MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES das notas da 
PROVA DE REDAÇÃO DISSERTATIVA e da ENTREVISTA, sendo o seu resultado considerado como 
pontuação final para a classificação dos candidatos as vagas de estagiário. Somente os candidatos que 
obtiveram nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos foram classificados.  

A convocação dos candidatos se dará de acordo com a ordem de classificação divulgada no RESULTADO 
FINAL. O candidato classificado será convocado por e-mail ou por telefone, devendo comparecer a partir 
do dia 17 de janeiro de 2017 e no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar daquela data, na sede da 
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba para a apresentação de documentos e a formalização da 
contratação como estagiário. O não atendimento a convocação no prazo previsto implicará na eliminação 
automática do candidato classificado, ficando autorizada a convocação dos demais classificados ou 
aprovados de acordo com a ordem de classificação.  

Havendo desistência ou desligamento dos convocados, os candidatos classificados poderão continuar a 
ser chamados, na ordem de classificação, até que se proceda a nova seleção.  

 
 

 NOME DO CANDIDATO NOTA MÉDIA 
1 JADY JUSTINO MOTA BENTO 8,5 
2 WELLINGTON HENRIQUE DE LIMA 8,25 
3 FERNANDA GONÇALVES DE ALMEIDA 7,25 
4 PAULA SANTOS DA COSTA 7 
5 JOÃO VITOR DOS SANTOS 7 
6 ISADORA PEREIRA DE AQUINO 7 
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Pedro Paulo Teixeira Pinto 
Diretor Presidente 
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