
Assunto: Re: cronograma para apresentação das bancas

De: "bacharelado.quimica" <bacharelado.quimica@ufabc.edu.br>

Data: 05/12/2017 08:45

Para: Ronei Mio'o <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

CC: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, André Sarto Polo

<andre.polo@ufabc.edu.br>, Bruno Lemos <bruno.lemos@ufabc.edu.br>

Bom dia.

Checamos com as informações disponíveis nos CV Lattes.

Atenciosamente
Giselle

Em 2017-12-04 16:54, Ronei Miotto escreveu:

Cara Giselle,

Caros André e Bruno

Pergunto se a área checou os conflitos de interesse. Muitas vezes os
membros da banca são consultados e não "lembram" de alguns
trabalhos.

Ronei

Em 04/12/2017 15:44, bacharelado.quimica escreveu:

Caro Prof. Ronei,
Caro Renato,

Segue a banca para a área 6 - quimiometria.
Todos os membros aceitaram a participação na data prevista de
4/4/2018, e declararam ausência de conflitos de interesse com os
candidatos.

Por gentileza, nos confirme o recebimento e envio ao conselho de
centro. Qualquer dúvidas estamos a disposição.

Atenciosamente

Giselle

Em 2017-11-24 14:11, Secretaria CCNH escreveu:
Prezados coordenadores e professores responsáveis por apresentar as

bancas 227/2016 "edital das 40 vagas",

Encaminhamos um cronograma com todos os prazos limites para a
apresentação das propostas de bancas ao Conselho do CCNH.

Quaisquer dúvidas ficamos à disposição,

Att.,
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Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11)
4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar -
(11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 23/11/2017 16:31, Ronei Miotto escreveu:

Prezados colegas,

Com intuito de auxiliá-los com relação aos prazos para a
nomeção, informamos que todas as bancas devem ser aprovadas pelo
Conselho do Centro e pela Comissão de Vagas. Abaixo enumeramos os
prazos limites das primeiras bancas. As informações sobre as
demais serão apresentadas oportunamente.

Ensino de Química - 10 candidatos

Previsão do Concurso - 14/03

Convocação dos candidatos - 07/02

Última reunião da comissão de vagas antes da convocação - 21/12

Última data para enviar documento para reunião do conselho - 05/12

Biologia/ Políticas Educacionais  - 13 candidatos

Previsão do Concurso - 26/03

Convocação dos candidatos - 19/02

Última reunião da comissão de vagas antes da convocação - 21/12

Última data para enviar documento para reunião do conselho - 05/12

Química/Quimiometria - 13 candidatos

Previsão do Concurso - 04/04

Convocação dos candidatos - 02/03

Última reunião da comissão de vagas antes da convocação - 21/12

Última data para enviar documento para reunião do conselho - 05/12
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Assim, para esses dois concursos que são mais urgentes o prazo
final é dia 05/12 para a apresentação das bancas. Se alguma outra
área consiguir montar banca antes desta data poderemos aprová-las
e/ou negociar possíveis trocas de datas.

Atenciosamente,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:     Inscrições deferidas Edital 227/2016
Data:     Fri, 17 Nov 2017 11:07:16 -0200
De:     Cleusa Fabris - UFABC | SUGEPE <cleusa.fabris@ufabc.edu.br>
Para:     Ronei Miotto <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Bom dia Prof. Ronei,

Conforme entendimentos na reunião do dia 14/11, segue em anexo, as
inscrições deferidas para os concursos do CCNH, referentes ao
Edital 227/2016.

Atenciosamente,

Cleusa Fabris da Silva
Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Divisão de Concursos
(11) 3356-7557

--
RONEI MIOTTO
_Diretor _
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Universidade Federal do ABC
http://ccnh.ufabc.edu.br
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