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EDITAL Nº 02/2022/PROEX/UFCA 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS(AS) 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri – UFCA, de 
acordo com as normas estabelecidas no Edital N° 02/2022/PROEX/UFCA, convoca para a 
fase de entrevista os alunos aprovados na primeira fase do processo seletivo de Estagiários.  

A entrevista ocorrerá individualmente, em horário previamente determinado, 
de forma online, através da plataforma para videochamadas Google Meet, conforme link e 
cronograma abaixo dispostos, devendo o aluno possuir acesso à internet com conexão que 
suporte a chamada, webcam e microfone. 
 

Orientações para a entrevista 

1. As entrevistas terão início nos respectivos horários, conforme cronograma 
apresentado nas tabelas abaixo. Os candidatos terão uma tolerância máxima de 10 
minutos de atraso, com a ressalva que não haverá tempo adicional em decorrência 
do atraso. 

2. Não haverá outras datas para a realização da entrevista, ou seja, o único dia para 
entrevistas será o apresentado no cronograma abaixo. 

3. A entrevista valerá de 0 (Zero) a 10 (dez) pontos. 
4. O candidato que não comparecer à entrevista será considerado reprovado e 

eliminado do processo seletivo;  
5. Os candidatos não poderão se fazer acompanhar, durante a entrevista, por 

qualquer outra pessoa; 
6. O candidato deverá apresentar documento com foto que permita a sua 

identificação; 
7.  O candidato que não puder participar da entrevista no horário programado no 

cronograma deverá encaminhar e-mail para o Núcleo ou Coordenação da PROEX 
para o qual concorre a vaga, apresentando a devida justificativa e sugerindo um 
horário possível, no dia 02/06, único dia de realização das entrevistas, conforme 
cronograma previsto no edital. 

Juazeiro do Norte, 01 de junho de 2022. 

      

                                                                        ORIGINAL ASSINADO 
Fabiana Aparecida Lazzarin 
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CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

EDITAL N° 02/2022/PROEX/UFCA 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

 
Data: 02/06/2022 

Horário: confome cronograma abaixo 

Local: https://meet.google.com/ntx-fbft-xbo  

 

NOME HORÁRIO DIA 

Ana Flaira Palmeira Lims 9:00 às 9:30h 02.06.2022 

Ranna Sousa Moreira da Costa 9:30 às 10:00h 02.06.2022 

Layane dos Santos Diniz 10:00 às 10:30h 02.06.2022 

João Victor Feitosa Luna 10:30 às 11:00h 02.06.2022 
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