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Comissão de Seleção do Edital 292/2019

Coordenação do processo seletivo vinculado ao edital, tendo acesso ao nome dos candidatos e 
designando as provas aos avaliadores, bem como inserção de todas as informações no processo no SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações) e no GURI (Gestão Unificada de Recursos Institucionais), porém, 

sem corrigir provas ou avaliar eventuais recursos:

Profa. Dra. Valesca Brasil Irala 

Subcomissão de avaliação da prova escrita, sem acesso aos nomes dos candidatos durante a correção da 
prova, que é corrigida às cegas e em dupla com outro professor com formação na área:

Profa. Dra. Clara Dornelles 
Prof. Dr. Eduardo de Oliveira Dutra

Profa. Dra. Vera Lúcia Cardoso Medeiros 
Profa. Dra. Denise Aparecida Moser

Profa. Dra. Carolina Fernandes 
Profa. Dra. Taíse Simioni 

Subcomissão de avaliação da prova de leitura em língua adicional - inglês, sem acesso aos nomes dos 
candidatos durante a correção da prova, que é corrigida às cegas e em dupla com outro professor com 

formação na área:

Profa. Dra. Clara Dornelles
Profa. Dra. Gabriela B. Duarte 

Subcomissão de avaliação da prova de leitura em língua adicional - espanhol, sem acesso aos nomes dos 
candidatos durante a correção da prova, que é corrigida às cegas e em dupla com outro professor com 

formação na área: 

Profa. Dra. Sara dos Santos Mota
Prof. Dr. Eduardo de Oliveira Dutra 

Documento assinado eletronicamente por VALESCA BRASIL IRALA, PROFESSOR DO 
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/09/2019, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0154567 e o código CRC 91473F72.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23100.014171/2019-10 SEI nº 0154567


