
 
 

Ata do concurso realizado para suprimento de uma vaga remunerada de monitora para 

atendimento da disciplina Fisiologia do Metabolismo Vegetal vinculada ao 

Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Goiás. Às oito horas e dez minutos do dia quatorze do mês de março do ano de dois 

mil e dezoito, no auditório do prédio do ICB IV da Universidade Federal de Goiás, 

Campus Samambaia, Goiânia – GO reuniu-se a Banca Examinadora do concurso para 

monitor da disciplina Fisiologia do Metabolismo Vegetal, vaga remunerada para a 

aplicação da prova escrita. O seguinte candidato compareceu: Rodrigo Alves Leonel 

(lista de presença assinada em anexo). O seguinte candidato não compareceu: Nicolas 

Gomes Pedreira. A inscrição de todos os candidatos que compareceram foi homologada. 

Após a homologação das inscrições, os candidatos iniciaram a prova com término às 

9:00 horas e 15 minutos. A banca examinadora avisou aos candidatos que o dia, a hora e 

o local da divulgação da nota da prova escrita e, avisou também, o dia e o local da 

realização da arguição oral. Os candidatos aprovados (com nota igual ou superior a 6,0) 

foram considerados habilitados a realizar a fase de arguição oral. O resultado da prova 

escrita foi divulgado no mural do departamento de botânica (ICB I piso superior) e no 

site do ICB. Às 13 horas e 00 minutos do dia quatorze de março do ano de dois mil e 

dezoito, nos gabinetes dos professores presidentes das Bancas Examinadoras, no ICB I 

da Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Goiânia – GO foram realizadas 

as arguições orais. No mesmo dia, foram realizadas as análises dos extratos 

acadêmicos dos candidatos e calculadas as notas finais, bem como estabelecida a 

classificação dos candidatos. As notas da prova escrita, da arguição oral, da disciplina 

no extrato acadêmico estão informadas no quadro 1 (em anexo). As notas finais e a 

classificação (em ordem decrescente) dos candidatos que participaram do processo de 

seleção de monitores estão listadas no quadro 2 (em anexo). 
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ANEXO 
 

Quadro 1. Notas da prova escrita, da arguição oral e da disciplina no extrato acadêmico 

dos candidatos que participaram do processo de seleção para suprimento de uma vaga 

remunerada de monitoria para a disciplina Fisiologia do Metabolismo Vegetal. 

 

 

CANDIDATO Nota na 

prova 

escrita 

Nota na 

arguição 

oral 

Nota da 

disciplina 

no extrato 

acadêmico 

Rodrigo Alves 

Leonel 

7,5 10 6,3 

 

Quadro 2. Notas finais e a classificação (em ordem decrescente) dos candidatos que 

participaram do processo de seleção para suprimento de uma vaga remunerada de 

monitoria para a disciplina Fisiologia do Metabolismo Vegetal. 

 

CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO 
Rodrigo Alves 

Leonel 
7,9 1º. LUGAR 

 




