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Edital PET-SI Nº 06/2011 – Resultado do Processo de Seleção 

  

O grupo PET-SI, do Curso de Sistemas de Informação (SI) da Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP) torna público o resultado 

do processo de seleção referente ao Edital PET-SI N° 03/2011, de 9 (nove) de outubro 

de 2011. 

 
 A Tabela 1 informa, por ordem crescente de N

o 
USP, os alunos que apresentaram os 

melhores desempenhos no processo seletivo, e por isso foram selecionados para ocupar 

as três vagas existentes para alunos bolsistas.  

 

Tabela 1: Candidatos aprovados na modalidade Aluno Bolsista 

N
o
 USP 

7557306 

7558061 

7558266 

 

A Tabela 2 informa, por ordem crescente de N
o 

USP, os alunos que apresentaram  

desempenhos adequados e suficientes no processo seletivo, e por isso foram 

selecionados para ocupar três vagas existentes para alunos não-bolsistas ou 

colaboradores. 
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Tabela 2: Candidatos aprovados na modalidade Aluno Não-Bolsista ou 

Colaborador 

N
o
 USP 

7556796 

7557394 

7557988 

 

 

Os alunos supracitados (Tabela 1 e Tabela 2) devem se apresentar ao grupo PET-SI no 

dia 3 de novembro, na sala 210 do bloco I1, às 14 horas, a fim de participar de uma 

reunião do grupo e então confirmar seu interesse em ocupar a vaga. Os alunos citados 

na Tabela 2, por ocasião desta reunião, também deverão manifestar o interesse em 

ocupar a vaga como aluno não bolsista ou ocupar a vaga como aluno colaborador. 

 

Os demais alunos que participaram do processo seletivo e que não estão aqui citados 

não alcançaram a pontuação mínima estabelecida no Edital PET-SI N° 03/2011 e por 

isso não foram aprovados. 

 

 

São Paulo, 1 de novembro de 2011. 

 

 

 

Profa. Dra. Sarajane Marques Peres 

Professora Doutora - Tutora do Grupo PET-SI da EACH/USP 

 


