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Onde se lê:

 

 

 

b)  Entrevista  coletiva,  que  será  realizada  de  modo  on-line.  Etapa  de  caráter  classificatório  e

5.2. O exame de seleção compreenderá:

eliminatório. Nessa etapa,  serão avaliados a disponibilidade dos candidatos para a realização das 
atividades propostas, o perfil do candidato e o interesse de atuação no programa. A entrevista será 
realizada no dia 08/04/2022, às 9h, e poderá, a critério da comissão examinadora, ocorrer em 
grupos de até 05 (cinco) candidatos. O link para entrevista coletiva será divulgado junto à lista dos 
convocados na página do Centro Pedagógico às 18h do dia 07/04/2022.

a) Exame do perfil, do histórico escolar e das respostas ao formulário de inscrição. Etapa de caráter 
eliminatório. Serão eliminados candidatos que não correspondam ao perfil do candidato descrito na 
letra “b” do item 3.5. Serão eliminados candidatos com RSG menor do que 2 ou NSG menor do que
60. Serão eliminados candidatos que não possuírem disponibilidade de dedicação de 25 horas 
semanais para atender a demanda de atividades descrita no item “e” do item 3.5. A comissão 
examinadora  avaliará,  nas  respostas  ao  formulário,  a  disponibilidade,  os  conhecimentos  e 
intenções do candidato a respeito das atividades propostas. Serão eliminados estudantes que não 
obtiverem 70% de aproveitamento. Serão convocados a participar da segunda e última etapa os 
candidatos classificados até a 18º posição. A lista nominal dos convocados para a segunda etapa, 
em ordem alfabética, será publicada na página do Centro Pedagógico às 18h do dia 07/04/2022.

a) Exame do perfil, do histórico escolar e das respostas ao formulário de inscrição. Etapa de caráter 
eliminatório. Serão eliminados candidatos que não correspondam ao perfil do candidato descrito na 
letra “b” do item 3.5. Serão eliminados candidatos com RSG menor do que 2 ou NSG menor do que
60. Serão eliminados candidatos que não possuírem disponibilidade de dedicação de 25 horas 
semanais para atender a demanda de atividades descrita no item “e” do item 3.5. A comissão 
examinadora  avaliará,  nas  respostas  ao  formulário,  a  disponibilidade,  os  conhecimentos  e 
intenções do candidato a respeito das atividades propostas. Serão eliminados estudantes que não 
obtiverem 70% de aproveitamento. Serão convocados a participar da segunda e última etapa os 
candidatos classificados até a 18º posição. A lista nominal dos convocados para a segunda etapa, 
em ordem alfabética, será publicada na página do Centro Pedagógico às 18h do dia 07/04/2022.

5.2. O exame de seleção compreenderá:

b) Entrevista coletiva, que será realizada de modo presencial.  Etapa de caráter classificatório e
eliminatório. Nessa etapa,  serão avaliados a disponibilidade dos candidatos para a realização das
atividades propostas,  o  perfil  do  candidato  e  o  interesse de atuação no programa.  A entrevista
será realizada no Centro Pedagógico no dia 08/04/2022, às 9h, e poderá, a critério da
comissão examinadora, ocorrer em grupos de candidatos. A lista dos convocados será divulgada na
página do Centro Pedagógico às 18h do dia 07/04/2022.


