
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS                                                                                         

NOTA INFORMATIVA
E NOVO CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 

Edital nº 05/2021/PROGEP/UFCA – Seleção de Bolsistas PAP
(Administração/Administração Pública e Ciência da Computação) 

                                                                                                                                                  

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) informa aos alunos inscritos na seleção de
bolsistas PAP para atuação (Progep), Edital 05/2021/PROGEP/UFCA), que foi identificada uma
falha na publicação do resultado final da primeira etapa,  que não ficou salvo na página da
UFCA, na data prevista no cronograma do referido edital. 

Detectado o erro, a Progep procedeu à publicação do Resultado Final da Primeira Etapa,
nesta  data,  que  pode  ser  visualizado  em  https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-
estagiarios/#accordion-17.

                                                      
Considerando que essa situação pode ter prejudicado os alunos quanto à participação

na etapa de entrevistas, que estava prevista para acontecer na data de hoje, 17 de maio de
2021,  a Progep providenciou novo cronograma de entrevistas, para que os alunos que não
foram entrevistados nesta data, possam participar dessa etapa da seleção.

Sendo  assim,  as  entrevistas  foram  reagendadas  para  o  dia  18  de  maio  de  2021,
conforme  abaixo:  

I) Entrevistas dos candidatos de Administração/Administração Pública:

Data: 18/05/2021
Horário: Das 14:00 às 16:00 h
Endereço:  meet.google.com/wxw-xymu-pjy 
Horário máximo de entrada na sala: 14h10min

Aluno   Situação           
 Ana Paloma Ferreira Oliveira Entrevista 18/05/2021
Cicera Antônia Oliveira da Silva Entrevista 18/05/2021
Clarissa de Moraes Rocha Entrevista 18/05/2021
 Davi Silva Nascimento Entrevista 18/05/2021
 Evynny Amanda de Souza Macedo   Entrevista 18/05/2021
 Kamilla Kennya Garcia De Araújo  Entrevista 18/05/2021
  Maria Isabel Alexandre Oliveira Entrevista 18/05/2021
 Vanessa Thyfany Da Silva Leandro Entrevista 18/05/2021

                                                                
                                                                                                                                                      
II) Entrevistas dos candidatos de Ciência da Computação: 

Data: 18/05/2021
Horário: Das 09:00: às 10:00 h
Endereço:  meet.google.com/iur-uudf-bkd                                                                    
Horário máximo de entrada na sala de espera: 09h10min      
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Nome Situação
 Alexandre Nogueira Bezerra Já entrevistado em  17/05/2021
Ana Laís Duarte Aquino Dumont Já entrevistada em  17/05/2021
Gabriela Queiroga Guimaraes Entrevista 18/05/2021
Wanderley De Macedo Beserra Filho Entrevista 18/05/2021

                                                        
                                                                                                                                                                
Os candidatos devem estar atentos às seguintes disposições: 

i. O aluno deverá acessar ao link para entra na sala de espera, de acordo com a vaga a que
está concorrendo, para registro do nome na lista de presença. Encerrado o horário de entrada, nenhum
outro  aluno  poderá  acessar  à  sala  e  a  comissão  iniciará  as  entrevistas,  chamando  os  alunos
individualmente,  por  ordem  alfabética,  para  acessar  à  sala  de  entrevistas,  em  que  estarão  os
entrevistadores. Cada entrevista terá duração máxima de 10 minutos. 

ii. O aluno que não registrar  a  entrada na sala de espera  dentro do horário  máximo de
entrada, será considerado ausente e  receberá nota zero na entrevista. 

iii. Após sair da entrevista, o aluno não poderá retornar à sala inicial, permanecendo nessa
apenas os estudantes que aguardam serem chamados pelos avaliadores para a outra sala.

iv. Os  alunos  que  já  participaram  das  entrevistas,  nesta   data,  não  precisarão  participar
novamente.                                                                                                                                                  

 
Dúvidas  ou  informações  podem  ser  encaminhadas  para  o  e-mail

atendimento.progep@ufca.edu.br.                                                                                                                      
                                                                                      

 Juazeiro do Norte, 17 de maio de 2021

                                                                                                          
LEANDRO TARGINO PINHEIRO 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas                                                                                          

                                                                                                                                        .
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