
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA

PROCESSO SELETIVO PARA

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina
de suas atribuições, e de conformidade com o resultado final d
dia 11/04/2018, homologado em 
apresentar(em)-se até o dia 21/09/2018
de Pessoal da Instituição, situado na Rua 9 de julho, 730 
documentos pessoais, onde deverá manifestar seu interesse na contratação. No 
o termo de comparecimento. O não comparecimento na data e horários especificados será entendido como 

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
de estágio se dará no dia 24/09/2018

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 
3.330, de 18 de fevereiro de 2009. 

 
CURSO: Educação Física 
Classif. Nome do candidato 
   1° Sabrina Alexandra Mello Farina
  
 
 

Adamantina
 
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA 
 

EDITAL 13/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

 
CONVOCAÇÃO 

 
do Centro Universitário de Adamantina, Professor Doutor 

de suas atribuições, e de conformidade com o resultado final do Processo Seletivo –
, homologado em 20/04/2018, CONVOCA o(s) aprovado(s) abaixo relacionado(s), para 

/2018, no horário das 08:00h às 12:00h e das  13:00h às 17:00 horas, no Setor 
de Pessoal da Instituição, situado na Rua 9 de julho, 730 – Centro, na cidade de Adamantina 
documentos pessoais, onde deverá manifestar seu interesse na contratação. No ato da apresentação deverá assinar 

termo de comparecimento. O não comparecimento na data e horários especificados será entendido como 

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
/2018, desde que a documentação solicitada seja entregue e esteja correta.

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 

   RG   
Sabrina Alexandra Mello Farina             54.929.730-3 

 

Adamantina-SP, 13 de setembro de 2018. 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

, Professor Doutor Paulo Sergio da Silva, no uso 
– Edital 13/2018, publicado no 

, CONVOCA o(s) aprovado(s) abaixo relacionado(s), para 
0h e das  13:00h às 17:00 horas, no Setor 

Centro, na cidade de Adamantina - SP, portando 
ato da apresentação deverá assinar 

termo de comparecimento. O não comparecimento na data e horários especificados será entendido como 

desistência à vaga, sendo automaticamente convocado o aprovado seguinte. A assinatura do termo de compromisso 
, desde que a documentação solicitada seja entregue e esteja correta. 

A concessão do estágio, jornada de estágio e percentual da bolsa, se dará de acordo com a Lei nº 

     
    


