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PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO – EDITAL 016/2021 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA II - ENTREVISTAS 

 

1. A UFABC convoca para a realização da Etapa II – Entrevista, referente ao Processo Seletivo 

para Estágio Remunerado (não obrigatório) de Nível Superior na Divisão de Extensão e 

Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, Edital nº 016/2021, a 

candidata habilitada e classificada na Etapa I, conforme data e horário no cronograma anexo. 

2. Conforme previsto no Edital 016/2021: 

5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a 

utilização no procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais 

recursos, denúncias ou questionamentos judiciais. 

5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da 

Etapa II, exibindo documento oficial de identidade. 

5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) 

casas decimais, para cada candidato na etapa II. 

5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos 

avaliadores, com até 2 (duas) casas decimais. 

5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância 

de 05 minutos para o início em relação ao horário agendado. 

5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de 

tolerância, será debitado da duração máxima da etapa II. 

5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, 

podendo ser utilizada através de Android, IOS, Desktop. 

5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem 

técnica dos computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados do estudante. 

3. O endereço da sala virtual no Google Meet para a realização da Etapa II será enviado ao 

endereço eletrônico de cadastro com pelo menos 1h de antecedência. 

4. O candidato que não receber a mensagem com o endereço da sala virtual deverá, após ter 

verificado a caixa de spam, entrar em contato com estagios.sugepe@ufabc.edu.br até 30 

minutos de antecedência ao horário agendado. 
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5. Ao acessar a sala virtual, o candidato deverá aguardar em silêncio as orientações do fiscal de 

sala, que solicitará a exibição de um documento oficial de identificação com foto e o 

pronunciamento de seu nome completo, para fins de registro. 

6. O candidato que não comparecer ao procedimento no horário agendado (com até 5 minutos 

de tolerância), não exibir documento de identificação com foto ou recusar a filmagem da prova 

será eliminado do Processo Seletivo. 

 

 

Ivanildo Agra Lins 

Chefe da Divisão de Concursos 
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ANEXO – CRONOGRAMA DA ETAPA II 

 

OPÇÃO E1 – DIA 13/04/2021 

ORDEM HORÁRIO INSCRIÇÃO NOME 

1 11:00 202101001158 ISABELA SALAZAR DA SILVA 

 


