
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO RETIFICADO 

(Edital 04/2018) 

 

A Comissão de Seleção do Cursinho Pré-Vestibular Comunitário da Associação 

dos Docentes da Universidade Federal da Grande Dourados (Cursinho da ADUF) 

CONVOCA as (os) candidatas (os) listadas(os) no ANEXO I em PRIMEIRA CHAMADA 

para comparecimento às aulas a partir da data de 16/04/2018 (dezesseis de abril de dois mil 

e dezoito) conforme os termos do Edital 01/2018. 

O cursinho objetiva atender estudantes e egressas (os) exclusivamente de escola 

pública, com cotas voltadas a populações em maior vulnerabilidade econômica, social, 

étnica e de orientação sexual. 

 

I – Da listagem das candidaturas 

 

1.1 As 140 vagas ofertadas pelo Cursinho da ADUF estão distribuídas em quatro salas de 

35 (trinta e cinco) cursistas cada, duas lotadas na Escola Estadual João Paulo dos Reis 

Velloso e as outras duas lotadas na Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso. 

 

1.2 As(os) candidatas(os) listadas(os) em Primeira Chamada deverão comparecer às aulas 

entre os dias 16/04/2018 (dezesseis de abril de dois mil e dezoito) a 20/04/2018 (vinte 

de abril de dois mil e dezoito) para efetivação da matrícula. 

 

1.3 O não comparecimento às aulas no prazo previsto por este edital e/ou a não entrega de 

possível (is) informação (ões) ou documento(s) faltante(s) nos termos determinados 

por esta Comissão de Seleção acarretarão a exclusão da (o) candidata (o) e 

redistribuição da vaga de acordo com a Lista de Espera. 

 

1.4 Constam da Lista de Espera, que será divulgada posteriormente, todas (os) as (os) 

candidatas (os) com perfil socioeconômico intermediário. Estas (es) candidatas(os) 

serão convocados para as vagas remanescentes que porventura possam existir em 

consonância com a opção de colégio desejada na Ficha de Inscrição. 

 

1.5 As candidatas (os) que não constarem de qualquer das listas acima (Primeira Chamada 

ou Lista de Espera) são consideradas, para efeito deste edital, DESCLASSIFICADAS 

(OS). 

 

1.6 Os casos omissos e a interposição de recursos deverão ser submetidos a essa Comissão 

de Seleção, nos termos do Edital de Convocação 01/2018 e dos editais subseqüentes. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CURSINHO DA ADUF 
 

Allana Pedroso da Silva 

Gabriel Pacheco da Silva Souza 
Juliana da Cruz Prado 

Matheus Heindrickson Prudente dos Santos 

Sarah Helena dos Santos Farias 

 

 



 

 

                                                        

                                                                ANEXO 1 

                           Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso – Sala 01 

Salmo Reginaldo Aquino 
Indígena 

Maria Fernanda da Silva Aquino 
Lgbt 

Camila Gonçalves Saturnino 
Lgbt 

Maike William Ribeiro dos Santos 
lgbt 

Luiz Augusto do Nascimento 
Sem terra 

 


