
Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2020
 
A Comissão de Avaliação nomeada no Edital de Seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós
Doutorado (PNPD/CAPES), do CPDA/UFRRJ, vem divulgar o 
conforme tabela a seguir: 
 

Classificação 
Candidata(o)

  
1 Graciela Froelich
2 Ricardo Dias
3 Sabrina Soares de Almeida
4 Rodica Weitzmann
5 Romulo Labrocini
6 Leonardo Rauta

- Marcos Milner
- Rodrigo Pennutt

 
Por oportuno, esclarece que: 
- a nota final foi obtida pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto e à 
candidatos que obtiveram a nota mínima de 7,0 em ambos os quesitos, sendo esta nota o critério de 
classificação dos(as) 06 candidatos(as) aprovadas(os);
- os currículos foram analisados e avaliados seguindo o barema constante no referido Edi
que todos eles revelam qualificação suficiente das(os) candidatas(os), sem disparidade significativa; a 
utilização do currículo como critério classificatório não foi necessária em vista das notas finais 
atribuídas aos projetos e entrevistas  
Esclarece ainda que a disponibilidade da bolsa está pendente da abertura do Sistema de Controle de 
Bolsas e Auxílios – SCBA/CAPES e da confirmação da concessão da mesma ao CPDA pela CAPES, de 
modo que o presente processo seletivo destina
confirmação da concessão. Assim que for possível a inscrição do bolsista selecionado, será convocada 
a candidata aprovada em primeiro lugar e, em caso de indisponibilidade, será convocado o candidato 
aprovado em segundo lugar e 
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Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2020 

A Comissão de Avaliação nomeada no Edital de Seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós
Doutorado (PNPD/CAPES), do CPDA/UFRRJ, vem divulgar o resultado final do processo seletivo 

Candidata(o) Nota 
Projeto 

Nota 
Entrevista

    
Graciela Froelich 9 9,3 
Ricardo Dias 8,8 8,3 
Sabrina Soares de Almeida 7,8 8,7 

Weitzmann 8 8 
Romulo Labrocini 7,7 7,8 
Leonardo Rauta 7,8 7,2 
Marcos Milner 7,5 6,5 
Rodrigo Pennutt 7,8 6 

 
a nota final foi obtida pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto e à 

candidatos que obtiveram a nota mínima de 7,0 em ambos os quesitos, sendo esta nota o critério de 
classificação dos(as) 06 candidatos(as) aprovadas(os); 

os currículos foram analisados e avaliados seguindo o barema constante no referido Edi
que todos eles revelam qualificação suficiente das(os) candidatas(os), sem disparidade significativa; a 
utilização do currículo como critério classificatório não foi necessária em vista das notas finais 
atribuídas aos projetos e entrevistas   

clarece ainda que a disponibilidade da bolsa está pendente da abertura do Sistema de Controle de 
SCBA/CAPES e da confirmação da concessão da mesma ao CPDA pela CAPES, de 

modo que o presente processo seletivo destina-se à formação de cadastro enquanto se aguarda a 
Assim que for possível a inscrição do bolsista selecionado, será convocada 

a candidata aprovada em primeiro lugar e, em caso de indisponibilidade, será convocado o candidato 
aprovado em segundo lugar e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação.
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A Comissão de Avaliação nomeada no Edital de Seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós-
resultado final do processo seletivo 

Entrevista 
Nota 
Final 

 

9,2 
8,6 
8,3 
8 

7,8 
7,5 
- 
- 

a nota final foi obtida pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto e à entrevista dos 
candidatos que obtiveram a nota mínima de 7,0 em ambos os quesitos, sendo esta nota o critério de 

os currículos foram analisados e avaliados seguindo o barema constante no referido Edital, sendo 
que todos eles revelam qualificação suficiente das(os) candidatas(os), sem disparidade significativa; a 
utilização do currículo como critério classificatório não foi necessária em vista das notas finais 

clarece ainda que a disponibilidade da bolsa está pendente da abertura do Sistema de Controle de 
SCBA/CAPES e da confirmação da concessão da mesma ao CPDA pela CAPES, de 

astro enquanto se aguarda a 
Assim que for possível a inscrição do bolsista selecionado, será convocada 

a candidata aprovada em primeiro lugar e, em caso de indisponibilidade, será convocado o candidato 
assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação. 


