02/08/2021

SEI/UFMT - 3771602 - Ofício

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Ofício nº 68/2021/PROAD - GEC/UFMT
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Ao Senhor
Ten. Cel. André Wilian Dorileo
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Interno para Promoção por Mérito a 3.º
Sargento da PMMT e CBMMT
Assunto: Envio de Relatório
Senhor Tenente Coronel,
Informamos que, conforme previsto no cronograma, no período entre os dias 26 e 30 de
junho de 2021, foram protocolados pelos candidatos os Termos de Desistência do Processo Seletivo por
livre escolha. Sendo assim, encaminhamos Relatório Final com as lotações após a desistência do
candidato JONATHAN LINO SOARES, classificado na posição 119.
A Gerência de Exames e Concursos/UFMT entende que cumpriu rigorosamente os ditames
do Edital do Concurso e reafirma o seu compromisso na prestação de serviço público de excelência,
executando os certames com o mais elevado grau de seriedade e compromisso com a ética, a
transparência e a publicidade de todos os seus atos, em consideração às normativas atinentes à
legalidade e à moralidade pública.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, se necessário.
Atenciosamente,
Anexos:
Doc. 1: Resultado do Processo Seletivo Interno com as respectivas vagas de lotação após o
processamento das desistências do Processo Seletivo por livre opção do candidato (word e pdf.);
Doc. 2: Termo de Desistência do candidato JONATHAN LINO SOARES.
Documento assinado eletronicamente por FABIO DUARTE EDILSON, Gerente de Exames e Concursos
- GEC / SARI / REITORIA - UFMT, em 02/08/2021, às 17:51, 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
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3771602 e
o código CRC 590747BA.
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