
EDITAL N° 07, DE 10 DE JULHO DE 2020
Processo Seletivo 2020.2

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –
UFMS, por meio da Coordenadora de Curso, torna pública a abertura de
inscrições do Processo Seletivo visando à seleção de candidatos para
preenchimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias
Ambientais, Curso de Doutorado, da Faculdade de Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo e Geografia, com duas vagas e ingresso no
segundo semestre letivo de 2020.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no
presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada pelo
Colegiado de Curso e composta de professores do Curso.
1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-
mail pgta.faeng@ufms.br, da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologias Ambientais.
1.3. O Processo Seletivo destina-se a classificar candidatos
portadores de diploma de graduação e de mestrado em Engenharia,
Biologia, Agronomia, Geologia, Física, Química e/ou áreas afins, devidamente
registrado, se obtido no Brasil, ou revalidado, se obtido no exterior,
ressalvado o disposto no item 1.3.1.
1.3.1. A aceitação de candidatos com diploma de graduação e/ou
mestrado expedido por instituição estrangeira não revalidado seguirá o
disposto no art. 54 do Regimento Geral da UFMS.
1.3.1.1. A homologação da matrícula de candidatos com diploma de
graduação e/ou mestrado expedido por instituição estrangeira não
revalidado ficará condicionada à aprovação da aceitação do candidato
diplomado pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, ouvido o Colegiado.
1.3.2. O candidato estrangeiro selecionado deverá providenciar os
documentos abaixo no ato de matrícula no curso:

a) diploma de graduação, histórico escolar e certidão de
nascimento ou casamento ou equivalente apostilados no caso de
sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia, ou
autenticados por autoridade consular competente, no caso de país
não signatário;
b)passaporte e visto temporário com prazo de validade, de acordo
com a Resolução normativa/CNIg nº 116 de 8 de abril de 2015;
c) comprovante de ser beneficiário de bolsa de estudo ou
comprovante, entregue junto à autoridade consular brasileira, de
que possui seguro saúde, dispõe de recursos suficientes para
manter-se durante o período de estudo e que se encontra
matriculado ou formalmente aceito em instituição de ensino ou de
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pesquisa no Brasil;
d)apólice quitada de seguro de vida e saúde internacional válido
para o Brasil, contemplando além de despesas relativas a eventuais
problemas de saúde, translado do aluno caso ocorra óbito no
exterior.

1.4. As atividades de ensino desenvolver-se-ão em turno integral no
prédio do PGTA- Unidade 7B. As atividades de pesquisa e orientação
desenvolver-se-ão em turno integral.
1.5. A distribuição das vagas obedecerá a classificação do candidato
no processo seletivo, o total de seis vagas e a disponibilidade do orientador
estabelecido a seguir:

Projeto ou área de
pesquisa Orientador Disponibilidade

do orientador Requisitos para carta de aceite

Análise ambiental
Antonio
Conceição
Paranhos
Filho

1

1. Preferencialmente ter
publicação de artigos científicos
na área;

2. É desejável experiência
comprovada tanto na área
ambiental como no uso de
geotecnologias.

Hidráulica de
sistemas de
abastecimento,
Saneamento e
Hidrosedimentologia

Fábio
Veríssimo
Gonçalves

1

1. Ter disponibilidade para
trabalho de campo;

2. Ter domínio de linguagens de
programação ou disponibilidade
para aprender;

3. Ter conhecimento mínimo de
HEC-RAS ou disponibilidade
para aprender;

4. Ter conhecimento mínimo de
Geoprocessamento;

5. Ou

6. Conhecimentos com
equipamentos de coleta de
dados eletrônicos em
laboratório;

7. Conhecimento de linguagem de
programação ou disponibilidade
de aprender;

8. vii. Conhecimento do programa
EPANET e programação de
modelos de sistema de
abastecimento.
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Sensoriamento
remoto e geodésia
aplicados aos
recursos hídricos

José
Marcato
Júnior

1

1. O candidato(a) deve atender
pelo menos um dos critérios
abaixo: 

i.  Ter completado pelo menos 1
ano de iniciação científica ou
mestrado defendido na área de
Sensoriamento Remoto e
Fotogrametria; 

ii. Ter um artigo aceito ou
publicado em periódico
classificado com Qualis no
mínimo B2. 

Limnologia, poluição
aquática, plásticos e
microplásticos,

zooplâncton e
vertebrados
aquáticos/semi-
aquáticos.

Kennedy
Francis
Roche

1

1. Ser graduado em Engenharia
Ambiental ou Biologia;

2. Dedicação integral ao projeto;

3. Apresentar proposta de
pesquisa dentro dos projetos de
pesquisa do orientador.

Hidrogeoquimica e
Hidrogeologia

Sandra
Garcia
Gabas

1

1. Ter experiência e/ou
publicações a respeito de águas
subterrâneas e/ou áreas
contaminadas e apresentar
projeto de pesquisa;

2. Possuir habilidade para
tratamento de grande volume de
dados;

3. Disponibilidade para trabalhos
de campo e disposição para
trabalho em laboratório.

Vagas ampla concorrência 1  
Vagas ações afirmativas* 1  
Total de vagas 2  

*Ações Afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência
(Resolução nº 167/2019 COPP, 6 de setembro de 2019)
 
1.5.1. Fica reservada uma vaga para candidatos autodeclarados
negro, indígena e pessoa com deficiência, aprovados e classificados no
processo seletivo. 
1.5.2. Considera-se negro, indígena e pessoa com deficiência o
candidato que se autodeclarar como tal, em documento de autodeclaração
conforme Anexo IX deste edital. A autodeclaração deve ser enviada

Edital PPGTA/POS/FAENG 2041175         SEI 23104.019126/2020-47 / pg. 3



digitalizada, no ato da inscrição, por meio do Portal de Pós-Graduação
www.posgraduacao.ufms.br. 
1.5.3. Poderá concorrer à vaga reservada a candidatos negros aquele
que se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição no processo
seletivo, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
1.5.4. O candidato que se autodeclarar indígena deverá apresentar,
além da autodeclaração, documento comprobatório de pertencimento a
etnia indígena. 
1.5.5. O candidato que se autodeclarar pessoa com deficiência deverá
apresentar laudo médico (Anexo X) de especialista em sua área de
deficiência atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID) vigente, bem como o devido enquadramento na categoria de
deficiência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999 (enviar laudo médico digitalizado no ato da inscrição por meio do
Portal de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br). Caso aprovado o
candidato deverá apresentar laudo médico original no ato da matrícula. 
1.5.6. O candidato que se autodeclarar negro, se aprovado, deverá
participar da Banca de Verificação de Autodeclaração de pessoa negra em
datas a serem definidas, seguindo o disposto na Resolução nº 150, Coun,
de 30 de agosto de 2019. 
1.5.7. As Normas Regulamentadoras para Verificação das Condições
de Ingresso por Reserva de Vagas para Ações Afirmativas deverão
obedecer ao estabelecido na Resolução nº 150, Coun, de 30 de agosto de
2019. 
1.5.8. O candidato que apresentar informações falsas será eliminado
do Processo Seletivo. 
1.5.9. Em caso de desistência de aprovado em vaga reservada, a vaga
será preenchida pelo candidato negro, indígena ou pessoa com deficiência
posteriormente classificado.
1.5.10. Para o caso de número insuficiente de candidatos em cada uma
das categorias, seja por falta de inscrição ou pelo fato de os candidatos não
atingirem a pontuação mínima estipulada, as vagas remanescentes serão
distribuídas entre os demais candidatos ao acesso afirmativo, por ordem de
classificação. 
1.5.11. Na hipótese de não haver candidatos negros, indígenas ou
pessoas com deficiência aprovados em número suficiente para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla
concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
observada a ordem de classificação.
1.6. O candidato concorrerá a uma das vagas oferecidas pelo
orientador pretendido e indicado na carta de aceite no momento da
inscrição. Será chamado o próximo candidato classificado para a vaga em
caso de não efetivação da matrícula. A Comissão de Seleção, no entanto,
reserva-se o direito de não preencher todas as vagas previstas.
1.7. A área de concentração do Programa é Saneamento Ambiental
e Recursos Hídricos.
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1.8. O candidato fica ciente de que a proposta de estudos a ser
desenvolvida durante o Curso deve necessariamente estar vinculada à Área
de Concentração do Programa.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ficarão abertas pelo Portal de Pós-Graduação
www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 13/07/2020 às 17h do dia
27/07/2020, selecionando-se o Curso. 
2.1.1. Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser
encaminhados pelo Portal, conforme formulários disponíveis no anexo
deste edital, no período de incrições abertas. É de inteira responsabilidade
do candidato a conferência da documentação para efetivar a inscrição.
2.1.2. A isenção da taxa de inscrição seguirá a Lei nº 12.799, de 10 de
abril de 2013. Os pedidos de isenção (Anexo VI) e comprovantes devem ser
encaminhados pelo Portal até às 17h do dia 21/07/2020. Os pedidos serão
julgados pela Comissão de Seleção e os que forem recebidos fora do prazo
serão indeferidos. Os candidatos podem ter isenção total, se atenderem
aos incisos I e II do parágrafo único do art. 1º da referida lei, ou parcial,
quando atenderem somente ao inciso I. Se o candidato atender somente ao
inciso II, não terá isenção parcial. 
2.1.3. A relação de isenções deferidas e indeferidas será divulgada até
às 17h do dia 22/07/2020 no endereço https://ppgta.ufms.br/. O candidato
com isenção indeferida poderá interpor recurso até às 17h, no dia
23/07/2020, devendo utilizar o formulário disponível no Anexo IV deste
edital. O recurso deve ser encaminhados pelo Portal e será julgado pela
Comissão de Seleção. O resultado da análise dos recursos será divulgado
até às 17h do dia 24/07/2020 no endereço https://ppgta.ufms.br/. 
2.1.4. O candidato com Necessidades Especiais que necessite de
atendimento diferenciado deverá indicar no formulário de inscrição, em
campo próprio, a sua necessidade, especificando o tipo de atendimento que
a Instituição deverá dispensar no local das provas para garantir a sua
participação no Processo Seletivo. O candidato também poderá requerer, se
necessário, tempo adicional, limitado a 60 minutos, para a realização das
provas, conforme previsto no artigo 30, inciso V, da Lei nº 13.146, de
06/06/2015.
2.1.5. O candidato que solicitar atendimento diferenciado deverá
enviar, no ato da inscrição, junto aos documentos descritos no item 2.2,
pedido direcionado à Comissão de Seleção, conforme modelo disponível no
Anexo VIII deste edital, anexando cópia de laudo médico com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID e que indique a necessidade de tal atendimento.
2.1.6. O procedimento descrito nos itens 2.1.4 e 2.1.5 também será
utilizado para que a Comissão adote critérios nas provas escritas,
discursivas ou de redação, quando houver, para avaliação da Produção
Textual Escrita considerando a singularidade linguística da pessoa com
deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, nos
termos do artigo 30, inciso VI, da Lei nº 13.146, de 06/06/2015.
2.1.7. A solicitação de atendimento diferenciado será atendida dentro
das possibilidades técnicas da UFMS, condicionada à avaliação e ao parecer
favorável pela Comissão de Seleção.
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2.1.8. O candidato deve estar ciente de que as informações
prestadas, sobre a condição que motiva a solicitação de atendimento
diferenciado, devem ser exatas e fidedignas, sob pena de responder por
crime contra a fé pública e de ser eliminado do Processo Seletivo.
2.1.9. Nos termos do artigo 27 do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999, o
não cumprimento, pelo candidato com Necessidades Especiais, ao que
prevê os itens 2.1.4 e 2.1.5, desobriga a UFMS ao atendimento da
solicitação de atendimento diferenciado.
2.1.10. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário oficial do
Estado de Mato Grosso do Sul.
2.1.11. Os modelos de formulários estão no anexo do presente edital.
2.1.12. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS 
Secretaria do Curso de Mestrado - FAENG

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Av. Costa e Silva, s/nº –Bairro Universitário- CEP 79070-900

Campo Grande, Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição
devem ser anexados em formato PDF no Portal de Pós-Graduação e estão
relacionados a seguir:

a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do Portal;
b)comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ou R$ 100,00 (cem reais)
para os candidatos que tiveram isenção parcial deferida. A Guia de
Recolhimento da União (GRU), com data de vencimento até o dia
27/07/2020, deverá ser gerada assim que o candidato finalizar sua
inscrição no Portal;
c) Currículo Lattes, impresso a partir de http://lattes.cnpq.br/;
d)ficha de pontuação do Curso de Pós-Graduação em Tecnologias
Ambientais, com produção científica de 2015 até a data da
inscrição, conforme modelo disponível no Anexo II deste edital.
Imprimir, preencher a pontuação e anexar a cópia dos
comprovantes dos itens a serem pontuados no currículo,
conforme o limite de pontuação definida. A comprovação dos itens
deverá ser organizada e entregue conforme a ordem estabelecida
na tabela e seguir os exemplos abaixo. Os itens não constantes no
Currículo Lattes e não comprovados não serão pontuados. 
I. Artigos: cópia da capa da revista e da primeira página do artigo; 
II. Resumos: resumos completos, trabalhos completos em
encontros e similares: cópia da capa dos anais e da primeira página
do material; 
III. Livros: cópia da folha de rosto do livro; 
IV. Capítulos de livros: cópia da folha de rosto e da primeira página
do capítulo;
V. Certificados de Iniciação Científica deverão ser emitidos pela Pró-
reitoria de Pesquisa ou órgão oficial equivalente; 
VI. Monitoria de disciplina na graduação deverá ser comprovada
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por meio de Certificado de Monitoria emitida por Coordenação de
Curso, Direção de Unidade ou órgão oficial equivalente.
e) foto3x4 recente;
f) documento de identidade oficial legível, frente e verso, somente
para brasileiros;
g)CPF;
h)Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça
Eleitoral, somente para brasileiros exceto para indígenas;
i) Certificado de Reservista, somente para brasileiros do sexo
masculino exceto para indígenas;
j) Certidão de Nascimento ou Casamento;
k) Passaporte, somente para estrangeiros;
l) Histórico escolar e diploma de graduação e de mestrado, ou
equivalente, frente e verso; ou histórico escolar e documento oficial
emitido pela coordenação de curso de pós-graduação em que se
comprove estar o candidato em condições de concluir o respectivo
curso de mestrado até o prazo previsto para matrícula;
m)Carta de aceite conforme modelo disponível no Anexo I deste
edital. Os requisitos para concessão da carta de aceite para as
vagas disponibilizadas em processo seletivo integrado encontram-
se no item 1.5;
n)Certificado de língua inglesa com nível igual ou superior a B1,
conforme tabela disponível no Anexo III deste edital.

2.2.1. Os documentos deverão ser digitalizados e enviados pelo
Portal, sendo que após haverá conferência dos enviados com os originais.
2.2.2. A Tabela referente ao Novo Qualis está disponível no endereço:
https://propp.ufms.br/files/2019/10/tabela-novosqualis.pdf
2.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento.
2.4. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento dos
requisitos e das condições exigidos para o Processo Seletivo.
2.4.1. Não serão aceitos pagamentos da taxa de inscrição por
depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-símile, transferência ou
depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais,
extemporâneas ou por quaisquer outros meios que não os estabelecidos
neste Edital.
2.4.2. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a
Comissão de Seleção não se responsabilizam por solicitações de inscrições
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou
meteorológica que impossibilitem a transferência de dados.
2.4.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa de
inscrição, cuja arrecadação será utilizada para custeio das atividades do
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Programa.
2.4.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de
agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, a GRU
deverá ser paga antecipadamente à data de seu vencimento.
2.5. No dia 29/07/2020, o candidato poderá consultar no endereço
https://ppgta.ufms.br a relação de inscrições deferidas e indeferidas. 
2.6. O candidato com inscrição indeferida poderá interpor recurso
até às 17h do dia 30/07/2020, devendo utilizar o formulário disponível no
Anexo IV deste edital. O recurso deve ser enviado para a secretaria do
curso através do e-mail pgta.faeng@ufms.br.
2.7. No dia 31/07/2020, será disponibilizada no endereço
https://ppgta.ufms.br a relação definitiva das inscrições deferidas e
indeferidas.
3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

 

3.1. O Processo Seletivo ocorrerá no período de 03/08/2020 e
04/08/2020 e constará de duas etapas de caráter classificatório conforme
segue.
3.2. 1ª Etapa – Avaliação de Inglês
3.2.1. A avaliação de proficiência em língua inglesa obedecerá à tabela
abaixo, conforme Quadro de Equivalência de Língua Inglesa, disponível no
Anexo III deste edital.

Nível de Certificação Nota na Avaliação de Língua Inglesa
B1 7,0
B2 8,0
C1 9,0
C2 10,0

3.3. 2ª Etapa – Avaliação do Currículo Lattes
3.3.1. A análise de currículo, com limite de pontuação, obedecerá à
Ficha de Pontuação do Curso de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais
(produção científica de 2015 até a data da inscrição), conforme modelo
disponível no Anexo II deste edital. 
3.3.2. A nota dos candidatos será normalizada, sendo atribuída nota
10,0 para a maior pontuação.
3.4. Da nota e resultado final
3.4.1. A nota final será calculada somando-se as notas das duas
etapas e dividindo-se por dois.
3.4.2. O resultado será divulgado no dia 04/08/2020 no endereço
https://ppgta.ufms.br.
3.5. Observações gerais
3.5.1. Motivará a eliminação do candidato do Processo Seletivo, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a
quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros relativos ao
Processo Seletivo, aos comunicados ou às instruções ao candidato, bem
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como o tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na
seleção. 
4. DA CLASSIFICAÇÃO

 

4.1. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem
decrescente da nota final especificamente em relação às vagas disponíveis
neste edital.
4.2. Serão habilitados somente os mais bem ranqueados dentro do
total das vagas disponíveis neste edital, respeitando a quantidade de vagas
disponíveis de cada orientador.
4.3. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota
final, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação na análise
de currículo.
5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá requerer recurso ao resultado das etapas e
ao resultado final, devendo utilizar o modelo disponível no Anexo IV deste
edital. Admitir-se-á um único recurso por candidato, a ser enviado para o e-
mail pgta.faeng@ufms.br até às 17h do dia 05/08/2020.
5.2. O resultado da análise dos recursos será divulgado dia
06/08/2020 no endereço https://ppgta.ufms.br.
6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado final do Processo Seletivo, depois de decididos
todos os recursos interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso
por meio de Resolução, publicada no Boletim Oficial da UFMS e divulgada no
endereço https://ppgta.ufms.br  a partir do dia 07/08/2020.
7. DAS DEMAIS DATAS

DATAS EVENTOS
10/08/2020 a
12/08/2020

Matrícula de alunos regulares do mestrado pelo
Portal

24/08/2020 Início das atividades de pós-graduação

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será mencionada
em Edital ou Aviso a ser publicado.
8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período de
matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados candidatos
habilitados no Processo Seletivo de acordo com a classificação. A Comissão
de Seleção, no entanto, reserva-se o direito de não preencher as vagas
previstas.
8.3. Será desclassificado e excluído do Processo Seletivo o
candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não apresentar
comprovante de conclusão de curso na matrícula. 
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8.4. O aluno matriculado deverá manter atualizados seus dados
pessoais, meios de contato e seu endereço até o final dos estudos, no
Portal de Pós-Graduação da UFMS e na Secretaria de Curso. 
8.5. Não será permitido ao aluno selecionado o trancamento de
matrícula no primeiro semestre letivo.
8.6. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa de
estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das Agências
Financiadoras, das normas dessas agências e das normas do próprio
Programa.
8.7.  Será exigida, no ato da matrícula, a apresentação dos
documentos originais para verificação dos documentos anexados no Portal.
8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado
de Curso, no âmbito de sua competência.

ISABEL KAUFMANN DE ALMEIDA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Isabel
Kaufmann de Almeida, Coordenador(a) de Curso de
Pós-graduação, em 10/07/2020, às 17:11, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2041175 e o código CRC
547B31A9.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.019126/2020-47 SEI nº 2041175
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A



�����������	
���������������
����������������������������

��������   !�"#$%&"���$   �$�$%�'   �$   (�)�   *%�&&�   ��   +�'  
,
,

-./0,, , -./0,,

1./0,, , 1./0,,

.2345/,,
,

, .2345/,,
,

,
6,,,7890:,,,;<=,,,>,,,?.@.99AB5=,,,B.@=?C.@.B,,,D5B34,,,.3,,,14BEFB5=0,,

GHIJKJLMNIOOOPQRSTJLMQOOOUJOOOVUJLMWUNUJOOOXYWRWNZOOOUQOOO[IQRSINUQI\O,
7,,@4?]5]4E=,,.̂=_,,9._,,̀B=@_B4]=B,,9<=,,B.9̀=?9Aa.59,,̀./49,,5?D=B34bc.9,,̀B.9E4]49,,?4,,5?9@B5b<=d,,4B@4?]=,,=,, , , , , , , , , ,, , ,,
@4?]5]4E=,,,.̂=_,,,9._,,,̀B=@_B4]=B,,,@=3,,,49,,,@=?9.e_f?@549,,,].,,,.a.?E_459,,,.BB=9,,,].,,,̀B..?@C53.?E=0,,

,

gh,,

iB=jB434,,,].,,,iF92kB4]_4b<=,,,.3,,,-.@?=/=j549,,,l385.?E459,,,m,,,ik-l,,,̂nlo;k,,,̂pnqr,,
la.?5]4,,,1=9E4,,,.,,,r5/a4d,,,9̂?,,,m,,,s45BB=,,,p?5a.B95EAB5=,,,2,,,,n=?.:,,,tuv,,,wwxh2vwyz,,
1oi,,,vytvt2ytt,,,2,,,143̀ =,,,kB4?].d,,,qr,,,2,,,.2345/:,,,̀jE40D4.?j{_D3908B,,

O



�����������	
���������������
����������������������������

��������   !�"#$%&"���$   �$�$%�'   �$   (�)�   *%�&&�   ��   +�'  
,
,

-./01222342,
,

5/64612226/22247/.8912226/222:-0-2226/2224.7;<489122
,

=>?@A@>BCD,,EFA>,,>,,EFA,,?G,,HIJKLLM,,@F,,HN,,@F,,>OPAQ,,@F,,INHR,,>?BFS,,@F,,STOUFBFP,,SFT,,VF@A@CJ,,WC,,X>?@A@>BC,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , , , , ,

YTF,,>BF?@FP,,SCUF?BF,,>C,,A?XASC,,Z,,@C,,[>P\]P>̂C,,_?AXC,,@C,,WPBJ,,HG,,@>,,PF̂FPA@>,,QFA,,SFP\,,>SSF]TP>@>,, , , , ,, , , , , ,,, , , , ,
ASF?̀aC,,,V>PXA>Q,,,@F,,,bNc,,,@C,,,d>QCP,,,@>,,,B>e>J,,

,
[PCXFSSC,,,fFQFBAdCD,,,,6ghigjklg222mn222:mopgqgrskt222-nusmpikst22
,

.gnm222lg222okplslkigv22,

.w222lm2224ptojsxygv22,

zjmk222lm222;gpompijkxygv222
{sp|k222lm2225mt}hstkv22,

;gn~jg�kpimt222kpm�klgtv2,
�,,,,,�,,,PF?@>,,,̂>UAQA>P,,,VFP,,,X>VAB>,,,A]T>Q,,,CT,,,A?̂FPACP,,,>,,,TU,,,S>Q\PAC,,,U�?AUC,,,F,,,UFAC�,,
�,,,,,�,,,BFP,,,XTPS>@C,,,C,,,F?SA?C,,,U�@AC,,,XCUVQFBC,,,FU,,,FSXCQ>,,,@>,,,PF@F,,,V�OQAX>,,,CT,,,XCUC,,,OCQSASB>,,
A?BF]P>Q,,,FU,,,FSXCQ>,,,@>,,,PF@F,,,VPAd>@>J,,
,
,
,

2
6/;{-<-8912226/222�45177��4;4�.;4-222�4.-.;/4<-22

2

�FXQ>PCM,,V>P>,,F̂FABC,,@F,,SCQAXAB>̀aC,,@F,,XC?XFSSaC,,@>,,ASF?̀aC,,@F,,V>]>UF?BC,,@F,,B>e>,,@F,, , , , , , ,, ,, ,, ,,
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