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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 

EDITAL Nº 01/2020 SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PET 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

Resultado da Etapa 2 – Miniprojeto  

O PET Biblioteconomia divulga o Resultado do Miniprojeto do processo seletivo do Edital 01/2020 – Seleção de Estudantes para o 

PET Biblioteconomia  

CANDIDATO(A) MATRÍCULA NOTA 

Gilderlania Felix Agostinho 430563 9,3 

Janiely Martins Florencio Mota 405358 8,7 

 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 



 

 

O PET Biblioteconomia da UFCA, de acordo com as normas estabelecidas no Edital N° 01/2020 – Seleção de Estudantes para o PET 

Biblioteconomia, convoca para a fase de entrevista os(as) estudantes aprovados(as) na Etapa 2 – Miniprojeto do processo seletivo do PET 

Biblioteconomia. A entrevista ocorrerá individualmente, em horário previamente determinado, de forma online, através da plataforma 

para vídeo chamadas Google Meet, conforme link e cronograma abaixo dispostos, devendo o(a) estudante possuir acesso à internet com 

conexão que suporte a chamada, webcam e microfone. 

ORIENTAÇÕES PARA A ENTREVISTA: 

a) as entrevistas terão início nos respectivos horários, conforme cronograma apresentado no quadro abaixo. Os (as) 

candidatos(as) terão tolerância máxima de 10 minutos de atraso, com a ressalva que não haverá tempo adicional em 

decorrência do atraso; 

b) não haverá outra data para a realização da entrevista, ou seja, o único dia para entrevistas será o dia 15/01/2021; 

c) a entrevista valerá de 0 (Zero) a 10 (dez) pontos; 

d) o(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista será considerado reprovado e eliminado do processo seletivo; 

e) o(a) candidato(a) não poderá se fazer acompanhar, durante a entrevista, por qualquer outra pessoa; 

f) o(a) candidato(a) deverá apresentar documento com foto que permita a sua identificação; 

g) o(a) candidato(a) que não puder participar da entrevista no horário programado no cronograma poderá encaminhar e-mail 

para o PET Biblioteconomia (petbiblio.ccsa@ufca.edu.br ) para o qual concorre a vaga, apresentando a devida justificativa e 

sugerindo um horário possível, também no dia 15/01/2021, único dia de realização das entrevistas; 

h) o(a) candidato(a) que não possuir meios de utilizar a plataforma para vídeo chamadas Google Meet poderá encaminhar e-

mail para o PET Biblioteconomia (petbiblio.ccsa@ufca.edu.br )  para o qual concorre à vaga, sugerindo outro meio de 

realização de vídeo chamada para que a entrevista seja realizada. Nessa situação, a data da entrevista também permanece 

sendo o dia 15/01/2021; 
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i) ressaltamos que todas as entrevistas serão gravadas. 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 

EDITAL Nº 01/2020 SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PET 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 
Data: 15 de dezembro de 2021 

Horário: Conforme cronograma abaixo 
 

Local: 
Sala no Google meet: meet.google.com/oip-brpk-vix  

 

Candidata  Horário Data 

Gilderlania Felix Agostinho 15h 15/01/2021 

Janiely Martins Florencio Mota 15h30 15/01/2021 

 
Juazeiro do Norte CE, 12 de janeiro de 2021. 

Profa Fabiana Aparecida Lazzarin - SIAPE 1210233 
Tutor(a) do PET Biblioteconomia – UFCA 

ORIGINAL ASSINADO 


