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Aos vinte e quatro dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte, às quatorze 
horas, na sala virtual do aplicativo ZOMM, para fins de seleção simplificada de 
Monitoria da Disciplina de Direito Internacional Público,  estavem presentes a 
professora Profa. Ana Paula Rocha do Bomfim e as candidatas: Amanda Novaes, 

Dandara Lima Santana de Jesus, Isabela Machado Loureiro, Jade Sibaldi, Mariana 

Soares Santos, Mariana Vila Nova Correia e Nanny Santana Leal de Figueiredo, 

registrando-se a ausência dos candidatos Jasmine Lima de Melo, Julia costa 

Carneiro Lívia Chaves Marcolim, Priscila Matos Vieira Gordilho e Leonardo da Silva 

Cavalcante. Foi sorteada a ordem de avaliação oral, procedendo-se em seguida a 

arguição dos candidatos presentes, uma vez que entregaram a documentação 

exigida no edital. Realizada a arguição dos candidatos, foram atribuídas as notas a 

todos os candidatos presentes. A candidata Amanda Novaes obteve nota 9,0 (nove) 
na arguição e 9,0 (nove) na carta de intenções; Dandara Lima Santana de Jesus obteve 
nota 9,0 (nove) na arguição e 9,0 (nove) na carta de intenções;  Isabela Machado 

Loureiro obteve nota 9,0 (nove) na arguição e 9,0 (nove) na carta de intenções; Jade 

Sibaldi, obteve nota 10,0 (dez) na arguição e 9,0 (nove) na carta de intenções; 

Mariana Soares Santos obteve nota 10,0 (dez) na arguição e 10,0 (dez) na carta de 
intenções; Mariana Vila Nova Correia obteve nota 9,5 (nove e meio) na arguição e 
9,0 (nove) na carta de intenções; Nanny Santana Leal de Figueiredo obteve nota 10,0 

(dez) na arguição e 9,5 (nove e meio) na carta de intenções. Ao final promulgou-se o 
resultado final da seleção, tendo sido aprovada  em primeiro lugar a candidata Mariana 

Soares Santos, em segundo lugar Nanny Santana Leal de Figueiredo, em terceiro 

lugar Jade Sibaldi.. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a seleção, da qual eu 
Ana Paula Rocha do Bomfim, lavrei a presenta Ata, que depois de lida e aprovada vai 
assinada pelos presentes. //////////////////////////////////////////////////// 

 
Ana Paula Rocha do Bomfim 
 
 
  

 


