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CRONOGRAMA PARA ENTREVISTAS

O PET Biblioteconomia da UFCA, de acordo com as normas estabelecidas no Edital N° 05/2020 – Seleção de Estudantes para o PET Biblioteconomia, 
convoca para a fase de entrevista os(as) estudantes aprovados(as) na Etapa – Miniprojeto do processo seletivo do PET Biblioteconomia. A entrevista 
ocorrerá individualmente, em horário previamente determinado, de forma online, por meio 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.

CANDIDATO(A) Data Horár
io

Link

Camila Souza Silva

22/
07

14h

              https://meet.google.com/zae-zudw-

veq

Dyanderson Gomes Ferreira 14h2

0

Georgenis Nunes de Morais 14h4

0

Ilda Janaina Sobreira Cruz 15h

Ivina Lobo Alencar 15h2

0

Maria Carolina da Silva Santos 15h4

0

Maria Samira Alves do Nascimento 16h

Maria Tamyres Souza 16h2



0

ORIENTAÇÕES PARA A ENTREVISTA:

a) as entrevistas terão início nos respectivos horários, conforme cronograma apresentado no quadro acima. Os (as) candidatos(as) deverão 
entrar no horário estipulado pelo link disponibilizado antecipadamente;

b) não haverá tempo adicional em decorrência de atrasos;

c) não haverá outra data para a realização da entrevista;
d) a entrevista valerá de 0 (Zero) a 10 (dez) pontos;
e) o(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista será considerado reprovado e eliminado do processo seletivo;
f) o(a) candidato(a) não poderá se fazer acompanhar, durante a entrevista, por qualquer outra pessoa;

g) o(a) candidato(a) deverá apresentar documento com foto que permita a sua identificação.

Juazeiro do Norte CE, 20 de julho de 2022.

Profa Fabiana Aparecida Lazzarin 
SIAPE 1210233

Tutor(a) do PET Biblioteconomia – UFCA



h) a entrevista é INDIVIDUAL, portanto, o(a) candidato(a) não poderá se fazer acompanhar, durante a entrevista, por qualquer outra pessoa,  
nem assistir a entrevista do concorrente;

i) o(a) candidato(a) deverá apresentar documento com foto que permita a sua identificação;
j) 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 22/07/2022, único dia de realização das entrevistas;

k) 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 a mesma;

l) ressaltamos que todas as entrevistas serão gravadas.

Juazeiro do Norte CE, 20 de Julho de 2022.

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

ORIGINAL ASSINADO
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