
EDITAL Nº 05/2020 - SEDIS/UFRN 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA – FASE 2 

 

GEOGRAFIA 

 

Nome Data Horário 

José Carlos Matias 19/06/2020 09h30 

Bruno Santos Bezerra 19/06/2020 10h00 

João Batista Carvalho Costa 19/06/2020 10h30 

 

As entrevistas serão realizadas em formato on-line a partir da plataforma de 
comunicação Google Meet. Cada candidato deve utilizar esse link para ter acesso à sala 

virtual: https://meet.google.com/nvp-oapq-hej 

 

Atenção: o candidato deve solicitar acesso à sala apenas no horário estabelecido para 
sua entrevista. 

 

Dúvidas entrar em contatos pelos canais: (84) 99474-6636 / 
julianafelipefarias@yahoo.com.br 

 

 

Profa. Juliana Felipe Farias 
Presidente da Comissão Examinadora 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTÓRIA 

Nome 

VIVIANE DE FÁTIMA ALVES DA 
SILVA LIMA 

LILIANA KELLY DA SILVA 
BRITO DE AZEVEDO

 

ESCLARECIMENTO SOBRE A ENTREVISTA REMOTA

A entrevista dar-se-á por meio da sala virtual, no Google Meet. Quinze minutos (15 
min) antes do horário da entrevista de cada candidato(a), será enviado um convite 
de acesso através do e
permitido o seu acesso, poderá entrar na sala virtual, habilitando a câmera e o fone. 

O convite será enviado ao e

A entrevista será gravada para fins de isonomia e equidade na sele

_______________________________________________

Prof. Lígio José de Oliveira Maia 
Presidente da Comissão Examinadora

 

Data Local 

VIVIANE DE FÁTIMA ALVES DA 19/06/20 
Virtual 

LILIANA KELLY DA SILVA 
BRITO DE AZEVEDO 

19/06/20 
Virtual 

 

ESCLARECIMENTO SOBRE A ENTREVISTA REMOTA

á por meio da sala virtual, no Google Meet. Quinze minutos (15 
min) antes do horário da entrevista de cada candidato(a), será enviado um convite 
de acesso através do e-mail do candidato(a); quando então, acessando o link, e 
permitido o seu acesso, poderá entrar na sala virtual, habilitando a câmera e o fone. 

O convite será enviado ao e-mail que consta na “informações do inscrito”.

A entrevista será gravada para fins de isonomia e equidade na seleção.

Natal/RN, 16 de Junho de 2020.

 

_______________________________________________

Prof. Lígio José de Oliveira Maia – SIAPE 1879280 
Presidente da Comissão Examinadora 

Horário 

16h00min 

16h30min 

ESCLARECIMENTO SOBRE A ENTREVISTA REMOTA 

á por meio da sala virtual, no Google Meet. Quinze minutos (15 
min) antes do horário da entrevista de cada candidato(a), será enviado um convite 

o então, acessando o link, e 
permitido o seu acesso, poderá entrar na sala virtual, habilitando a câmera e o fone.  

mail que consta na “informações do inscrito”. 

ção. 

 

de Junho de 2020. 

_______________________________________________ 

 


