
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

NÚCLEO DE APOIO LEGISLATIVO 
    
 

 
CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA 

 

 A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em 

cumprimento ao disposto no Edital N° 01/2021/PROAD/UFCA – Seleção de Estagiário (a), 

convoca para a Etapa 2 - Entrevista os candidatos aprovados na Etapa 1 da seleção de 

estagiário (a).  

 A entrevista ocorrerá de forma individual e remota, em horário previamente 

determinado, por meio da plataforma para chamadas de vídeo Google Meet, conforme link e 

cronograma abaixo dispostos, devendo o estudante possuir acesso à internet com conexão 

que suporte a chamada, webcam e microfone.  

 

 Orientações aos candidatos: 

 1. As entrevistas iniciarão nos horários programados, conforme cronograma. Haverá 

tolerância máxima de 10 minutos de atraso, não havendo tempo adicional em decorrência do 

atraso. 

 2. Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 3. O candidato que não comparecer à entrevista será considerado ausente e eliminado 

do processo seletivo. 

 4. Durante a entrevista, os candidatos não poderão estar acompanhados por qualquer 

outra pessoa. 

 5. O candidato deverá apresentar documento com foto que permita a sua identificação. 

  



 

 

 

 

 

 6. O candidato que não puder participar da entrevista no horário constante no 

cronograma, poderá encaminhar e-mail para o Núcleo de Apoio Legislativo 

(nalegis.proad@ufca.edu.br), apresentando a devida justificativa e sugerindo um horário 

possível, dentro do dia programado no edital para realização das entrevistas.  

 7. O candidato que não possuir meios de utilizar a plataforma para chamadas de vídeo 

Google Meet poderá encaminhar e-mail para o Núcleo de Apoio Legislativo 

(nalegis.proad@ufca.edu.br),  sugerindo outro meio de realização de chamada de vídeo para 

que a entrevista seja realizada, permanecendo a data da entrevista inalterada. 

 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

Data: 28 de abril de 2021   

Local: Sala do Google Meet: meet.google.com/bhm-jyqr-uvp  

Horário: Conforme cronograma abaixo  

 

CANDIDATO (A) HORÁRIO 

Valdemberg Alves Nobre  13:00 

Maria Isabella Alves Facundo  13:15 

Ana Larissa Raynara da Silva Domingos  13:30 

Bruna Prandi  13:45 

Shayana Sarah Vieira de Andrade Mousinho  14:00 
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Samantha Figueiredo Etelvino  14:15 

Karina Vitória Pereira da Costa  14:30 

Pedro Antonio do Nascimento  14:45 

Bianca Diniz Sampaio de Queiroz  15:00 

Neilson Francisco de Oliveira 15:15 

 

 

 

Juazeiro do Norte - CE, 27 de abril de 2021. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO OU ASSINATURA DIGITAL 

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS JÚNIOR 
Pró-Reitor de Administração 

 


