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EDITAL Nº01/2021 – DINFRA - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

1ª etapa  

Foram eliminados os candidatos que não cumpriram os itens 2.d e 2.e do edital. Que 

correspondem à exigência do candidato estar cursando a partir do 5º semestre de Arquitetura 

e Urbanismo e não estar matriculado em disciplina de trabalho de conclusão de curso (TCC). 

 

2ª etapa - Classificação para entrevistas 

A entrevista será no dia 12/04/2021 nos horários abaixo. 

Data da entrevista: 12/04/2021 - manhã 

NOME 
Horário da 
entrevista 

Email com o link da entrevista será 
enviado para o email cadastrado na 
inscrição (por segurança, parte do 
email foi ocultado aqui) 

Ana Carolina dos Santos Sousa 08:00 sant***lina@gmail.com 

Ana Iris da Silva 08:15 ana***032@gmail.com 

Artur Gabriel Feitosa de Sousa 08:30 art***ico@gmail.com 

Carla Rayssa de Melo Silva 08:45 car***fic@gmail.com 

Cicero Maciel Calixto dos Santos 09:00 cie***xto@gmail.com 

Davi Evangelista Lima 09:15 com***i.e@gmail.com 

Fernanda Leite Quental 09:30 flq***tal@gmail.com 

Ianny Medeiros da Silva 09:45 ian***iros@aluno.fapce.edu.br 

Isabelle dos Santos Xavier 10:00 isabel***r@gmail.com 

Karlos Emmanuel Tavares Grangeiro Belém 10:15 ckar***es@gmail.com 

Kátya Wanessa de Oliveira Brito 10:30 kat***ssa@hotmail.com 

Roberto Ferreira da Silva 10:45 rober***16@gmail.com 

William Vieira Alves  11:00 will***ador@gmail.com 

Ytallo da Silva Alcantara 11:15 alca***llo@gmail.com 

  

Data da entrevista: 12/04/2021 - tarde 

NOME 
Horário da 
entrevista 

Email com o link da entrevista será 
enviado para o email cadastrado na 
inscrição (por segurança, parte do 

email foi ocultado aqui) (1) 

Bianca Pereira Saraiva 13:00 bia***ap@gmail.com 

Camille Araujo Marco 13:15 cami***arco@hotmail.com 

Emanuel Ewerton Matias 13:30 ewm***04@gmail.com 

Fillipe Alves Albanás 13:45 fil***nas@gmail.com 

Ionara Ferreira de Brito 14:00 ion***rt@gmail.com 

Italo dos Santos Oliveira 14:15 italo***es@gmail.com 

José Erikis Rodrigues Galvão 14:30 erik***sarq@gmail.com 

Max Wander Pereira Fernandes 14:45 max***des@gmail.com 

Michelly Arraes Cavalcante 15:00 mi_***es@aluno.fapce.edu.br 
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As entrevistas serão por meio online e ocorrerão individualmente, no horário acima 

determinado, através da plataforma para videochamadas Google Meet.  

O candidato deve possuir acesso à internet com conexão que suporte a chamada, 

webcam e microfone. Realize os testes necessários no seu equipamento antes da entrevista, 

para evitar transtornos. Durante toda a entrevista a webcam e o microfone do candidato 

devem permanecer ligados. 

Conforme disposto no edital, durante a entrevista, aqueles que quiserem devem 

expressar a intenção de apresentar o portifólio de projetos desenvolvidos durante o curso ou 

outros trabalhos. Neste caso, a apresentação deve ocorrer por meio de compartilhamento de 

tela e dentro do intervalo de tempo da entrevista. 

Até o dia 11/04/2021 será enviado por email um convite do Google Agenda com o 

link para a entrevista. Os candidatos receberão link diferente uns dos outros. O candidato deve 

acessar o link na hora marcada. Caso não receba o email, procure na caixa de SPAM ou outros 

filtros. 

Caso o candidato tenha algum problema para acessar o link ou não tenha recebido 

o email com o link até as 15h do dia 11/04, envie um email para projetos.dinfra@ufca.edu.br . 

 
 
 

Juazeiro do Norte, 09 de abril de 2021. 
 
 

(ORIGINAL ASSINADO) 
 

Louise B. de G. Barbosa 
Coord. de Estudos e Projetos de Arquitetura e Urbanismo/ DINFRA 

Arquiteta e Urbanista 
SIAPE 1605057 

 


