
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Ufac 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – Proaes 

 EDITAL Nº 22/2018 – Proaes 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Seleção de Bolsistas para atuarem nas Ações da Proaes desenvolvidas no Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Acre do 

Programa Idiomas sem Fronteiras 

RESULTADO PRELIMINAR 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proaes torna público o resultado preliminar do Edital 22/2018 Proaes – Seleção de Bolsista 

para atuarem nas ações da Proaes desenvolvidas no Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Acre do Programa Idiomas sem Fronteiras, 

conforme  Anexo I. 

O estudante poderá interpor recurso no dia 24 de maio de 2018 no Núcleo de Apoio à Inclusão na sala da Assistência Estudantil, das 

8h às 19h.  

O resultado dos recursos, referente a avaliação socioeconômica, será divulgado no dia 25 de maio de 2018, no endereço eletrônico 

www.ufac.br. 

A prova escrita ocorrerá no dia 28 de maio 2018, na sala nº 02 do prédio Marechal Cândido Rondon das 8h às 12h. 

A prova didática ocorrerá no dia 29 de maio de 2018, na 02 do prédio Marechal Cândido Rondon das 8h às 12h 

 

Rio Branco, AC, 23 de maio de 2018. 

José Sérgio Lopes Siqueira 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 

http://www.ufac.br/


 
ANEXO I 

RESULTADO PRELIMINAR  
 CRUZEIRO DO SUL 

 
Nº NOME CPF RESULTADO 

01 Antônio Alisson Alves Campos Cassiano 

 
 
 

544.251.902-20 

INDEFERIDO - Não apresentou: histórico escolar do ensino médio; histórico 
escolar com CR atualizado; declaração de que não possui matrícula em outra 
instituição de Ensino Superior, bem como não é portador de diploma de nível 
superior; curriculum vitae, com comprovantes de participação em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, estágio ou similares; carteira de trabalho, 
declaração de desemprego e extratos bancários próprios; comprovante do 
benefício social (Bolsa família) e extratos; documentos de identificação e renda 
do grupo familiar. 

02 Bruno Marçal da Silva 

935.282.992-15 INDEFERIDO - Não apresentou: histórico escolar do ensino médio; declaração 
de que não possui matrícula em outra instituição de Ensino Superior, bem 
como não é portador de diploma de nível superior; declaração de desemprego 
ou autônomo e extratos bancários dos três últimos meses de Ana Carla de 
Almeida. 

03 Cassia Silva dos Santos 

 
 

015.600.442-92 

INDEFERIDO - Item 4.7; Não apresentou com comprovantes de participação 
em atividades de ensino, pesquisa e extensão, estágio ou similares 
apresentados no curriculum vitae; carteira de trabalho e extratos bancários dos 
três últimos meses de Emica Silva; extratos bancários de Carline Silva; páginas 
08 e 09 da carteira de trabalho e extratos bancários de Carla Silva. 

04 Chirlei Amanda Santos de Almeida 036.258.312-95 
INDEFERIDO - Não apresentou: curriculum vitae e declaração de 
disponibilidade de tempo (Anexo III). 

05 Quetiliane de Lima Vasconcelos 

 
 
 

015.596.172-17 

INDEFERIDO - Não apresentou: histórico escolar do ensino médio; histórico 
escolar com CR; declaração de que não possui matrícula em outra instituição 
de Ensino Superior, bem como não é portador de diploma de nível superior; 
curriculum vitae, com comprovantes de participação em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, estágio ou similares; declaração de desemprego e 
extratos bancários próprios; declaração de desemprego ou autônomo e 
extratos bancários de Claudionor Parnaiba. 

 


