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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / UFVJM
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

EDITAL Nº 16/2022
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO ARGUIÇÃO DO PRÉ-PROJETO
 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geologia da Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições
legais, torna público o cronograma e orientações para a realização da Arguição do Pré-projeto.
 
IMPORTANTE:
1. Cada candidato deverá entrar neste no endereço da plataforma virtual google meet apenas nos horários determinados para cada candidato. O endereço será
enviado para o candidato no dia da prova oral.
2. O(a) candidato(a) deverá dispor dos meios tecnológicos necessários para sua par�cipação na entrevista, bem como possuir conhecimentos prévios para a
devida u�lização dos mesmos.
3. Durante a entrevista, o(a) candidato(a) deverá apresentar documento de iden�ficação civil com foto e em perfeitas condições, de forma a permi�r, com clareza,
sua iden�ficação.
4. A UFVJM não se responsabilizará por mo�vos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, conges�onamento da linha de comunicação e da
rede de transmissão de dados, fatores de ordem técnica-operacional, ou qualquer falha técnica que impossibilite a realização da entrevista à distância.
 
 

 Nome do Candidato Data Horário
01 Elizangela De Jesus Vasconcelos Medeiros 17/11/2021 8hs
02 Gustavo Rafael Alves De Rezende 17/11/2021 10hs
03 Marina Caldas Peron 17/11/2021 13hs
04 Priscila Aparecida Da Rocha Honorato 17/11/2021 15hs

 
 

O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Oral / Entrevista, com 30 minutos de antecedência do horário previsto para início
(horário de Brasília), portando documento oficial de iden�ficação com foto e cartão de inscrição. Em hipótese alguma será admi�da a entrada do candidato após o
horário previsto para o início das provas.
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Diaman�na, 22 de outubro de 2021.

 
 

Prof. Dr.  Wilbor Pole�
 Presidente da Comissão Julgadora

Documento assinado eletronicamente por Wilbor Pole� Silva, Vice-Coordenador(a), em 22/10/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0497510 e o código CRC 52DF9377.

Endereço: Rodovia MGT 367 – Km 583 nº 5000 – Alto da Jacuba – 39.100-000 Diaman�na/MG  
Telefone: (38) 3532-1200     E-mail:  selecaoprppg@ufvjm.edu.br           sec.pos@ufvjm.edu.br 
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