CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
APROVADOS NA RESERVA DE VAGAS DE PPI
ATENÇÃO: Todos os candidatos aprovados pela reserva de vagas de PPI estão sendo convocados a
participar da entrevista de verificação realizada pela COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE CANDIDATOS
DE PPI formada para atender o processo seletivo 2021 do DOUTORADO-EDUCIMAT.
LINHA/SUBLINHA
ECT11
ECT31
ECT32
ECT31
ECT32

CANDIDATO
KELLY ARAÚJO FERREIRA KRAUZER
LUIZ JOSÉ CRUZ BEZERRA
JOSE RAMOS DE SOUSA
JOSÉ CARLOS DIAS FERREIRA
CÁTIA APARECIDA PALMEIRA

DATA
27 de novembro de 2020
27 de novembro de 2020
27 de novembro de 2020
27 de novembro de 2020
27 de novembro de 2020

HORÁRIO
10h
10h
10h
10h
10h

ATENÇÃO: O link da sala será enviado por e-mail. O mesmo não poderá ser divulgado.
A Banca de Verificação de Candidatos que optaram por reserva de vagas de PPI acontecerá no dia 27 de
novembro de 2020, as 10h, de forma remota (entrevistas remotas com acesso a sala de web conferência).
Cada entrevista remota acontecerá com uma banca formada por 3 especialistas e o candidato, podendo
durar de 10 a 30 min. O link específico para acessar um ambiente remoto será enviado para o e-mail do
candidato. Todos os candidatos acessarão a sala virtual ao mesmo tempo, e haverá uma sala virtual anexa
que cada candidato acessará à medida em que a sua banca acontece. Importante observar as
recomendações feitas ao candidato que passará pela banca de arguição.
1 - Utilizaremos na sala do Google Meet. Observe a plataforma de conferência – Google Meet.
(https://meet.google.com/).
2 - Bancas de especialistas. A banca será formada por 3 servidores devidamente habilitados pelo NEABI do
Ifes campus Vila Velha. No entanto, se houver algum problema de conexão, deve-se garantir um mínimo
de 2 pessoas na banca examinadora. Qualquer dúvida o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail
pseducimat@ifes.edu.br.
3.
Orientações
acerca
do
uso
do
https://www.youtube.com/watch?v=u1Eq2ndy4jk.

Google

Meet

disponíveis

na

internet:

4. A entrevista não é pública e participa da banca somente o candidato e os membros da banca. Qualquer
participação externa, mesmo que como ouvinte pode levar o candidato à eliminação do processo seletivo.
5. Problemas de conexão do candidato. Se houver qualquer problema de conexão na hora da entrevista, a
banca poderá aguardar até 10 min para que o candidato reestabeleça a sua conexão. Restabelecido a
conexão, o candidato continuará o processo de entrevista. No caso de impedimento da banca, o candidato
será contatado para remarcar nova avaliação. Somente será possível dar ao candidato uma chance de
remarcação. Qualquer dúvida o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail pseducimat@ifes.edu.br.
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