EDITAL COMPLEMENTAR 002 AO EDITAL ASCL Nº 001/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA NOVOS ACADÊMICOS

CONVOCAÇÃO DOS INSCRITOS
A Comissão Eleitoral de Ingresso para Novos Acadêmicos da Academia
Sinopense de Ciências e Letras - ASCL, no uso de suas atribuições estatutárias
(Art. 10), RESOLVE: CONVOCAR OS INSCRITOS abaixo relacionados, que
concorrem as três vagas para acadêmico efetivo e três vagas para acadêmico
classificado:
Alex de Franca Aleluia
Antonio Cesar Gomes da Silva
Júlio César Marques de Aquino
Marta de Miranda
Matheus Prado
Norton Maldonado Dias
Simone de Sousa Naedzold
Para:
1) Comparecer em uma das reuniões nas seguintes datas/horários:
1ª Reunião: 05/12/18 (Quarta-feira) às 19 horas e 30 minutos.
2ª Reunião: 08/12/18 (Sábado) às 14 horas.
Local: Biblioteca Municipal de Sinop - Rua das Nogueiras, 320 - Centro
(Antiga sede da Receita Federal).
2) Os inscritos terão duas oportunidades para se apresentar para concorrer às
vagas e caso não compareçam em nenhuma das reuniões serão automaticamente
desclassificados.
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3) Justificativas de ausência poderão ser encaminhadas para o e-mail
contato@ascl.org.br até o dia 08/12/18 às 23 horas e 59 minutos. Caberá à
Comissão Eleitoral dentro das previsões legais vigentes decidir se acatarão ou
não a Justificativa.
4) Os Convocados para a reunião deverão apresentar cópias simples de CPF,
RG, comprovante de endereço e escolaridade, bem como comprovantes de
obras ou projetos indicados no ato da inscrição (As cópias dos documentos
solicitados ficarão no arquivo histórico da ASCL).
5) A Comissão fornecerá aos inscritos durante a reunião uma tabela de
pontuação que será preenchida durante a entrevista e será considerada para
aprovação e classificação dos candidatos.
6) Será publicado através de Edital Complementar 003 ainda no mês de
dezembro de 2018 a ordem de aprovação/classificação dos Candidatos,
respeitando os limites e prazos legais estabelecidos e vigentes.

Sinop/MT, 30 de novembro de 2018.

Jeferson Diel
Presidente da Comissão Eleitoral
Admissão de Novos Acadêmicos ASCL
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