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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO (20 horas) 
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EDITAL Nº. 029/2016 

 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

 
ÁREA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 
Nome completo  Nº  Insc.  Status da Inscrição  

Debora Bonat 161320985 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Fernanda Junqueira de Oliveira 161320779 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Germano Campos Silva 16139946 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

 Isabelle Maria Campos Vasconcelos 
Chehab                 

161316570 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Leonardo Buissa Freitas 161320923 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Luis Fabiano de Assis 161315302 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Luiz Gustavo Boiam Pancotti 161320561 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Márcia Santos da Silva 161320876 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Mario Rodrigues da Silva Junior 161311676 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

Platon Teixeira de Azevedo Neto 161320558 
DEFERIDA condicionada à apresentação da 
documentação e comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o ato da instalação do concurso. 

 
Faço saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data, torno público o deferimento das 

inscrições dos candidatos, condicionadas à apresentação da documentação juntamente com o comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição até o ato de instalação do concurso Público para o cargo de Professor Efetivo com carga horária de 
20 horas semanais da carreira do Magistério Superior da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, na área 
de Direito Processual do Trabalho, conforme o que consta no processo 23070.006530/2016-17, Edital nº 029/2016. 

Diretoria da Faculdade Direito da Universidade Federal de Goiás, aos dezenove dias do mês de julho de 2016 
às 9:00 horas. 
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Profa. Dra. SILZIA ALVES CARVALHO 
Presidente da Banca Examinadora – Edital nº 029/2016 

 
 


