
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comitê Gestor do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP  

para o setor Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

 

 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A · Campus Santo André 

prh.anp@ufabc.edu.br 

EDITAL Nº 002/2020 – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

 

Divulga a relação de candidatos selecionados para 

entrevista para o Processo Seletivo de bolsa para 

Pesquisador Visitante no âmbito do Programa de 

Formação de Recursos Humanos da ANP para o setor 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da UFABC. 

 

O Comitê Gestor do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP para o setor 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Comitê Gestor PRH/UFABC) da Fundação 

Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, torna pública a relação de 

candidatos selecionados para entrevista para o Processo Seletivo para bolsa de Pesquisador 

Visitante, sob as normas do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP para o setor 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 

 

1. DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA ENTREVISTA 

 

 

1.1 Em atendimento ao item 5.5 do Edital, torna-se publica a relação de candidatos selecionados 

para a etapa de entrevistas, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, nos seguintes horários: 

 

 

Nome CPF Horário 

Aryane Tofanello de Souza 315.***.***-61 14:00 

Carlos Augusto Escanhoela Júnior 328.***.***-84 14:30 

Fabiula Danielli Bastos de Sousa 298.***.***-50 15:00 

Ivan Pires de Oliveira 026.***.***-60 15:30 

James Moraes de Almeida 009.***.***-40 16:00 

Juliana Almeida Barros da Silva 338.***.***-23 16:30 

Sergio Santos de Jesus 024.***.***-41 17:00 

Tiago Lima Coelho 000.***.***-97 17:30 
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1.2 A etapa de entrevistas contemplará a verificação e confirmação de dados e informações 

disponibilizados durante a análise documental, curricular e de projeto e possuirá caráter 

classificatório e terá duração de até 25 (vinte e cinco) minutos. 

1.3 As entrevistas serão realizadas por videoconferência na plataforma Zoom Meetings, que está 

disponível para download no link https://zoom.us/pt-pt/meetings.html.  

1.4 Somente será permitida a entrevista por videoconferência na ferramenta mencionada no item 

anterior.  

1.5 Os candidatos selecionados receberão, no e-mail informado no formulário de inscrição, as 

orientações e o link de acesso para a entrevista. 

1.6 Os candidatos deverão atentar para as recomendações técnicas de hardware, software e 

acessórios para uso da plataforma Zoom Meetings para desktop e notebook ou Zoom Cloud 

Meetings para smartphone. 

1.7 No dia e horário agendados para a entrevista por videoconferência deverá o candidato seguir 

os seguintes procedimentos: 

1.7.1 Verificar se os dispositivos webcam, microfone e fones de ouvido ou caixa de som, estão em 

perfeito funcionamento; 

1.7.2 Abrir o software Zoom Meetings no seu desktop ou notebook, ou Zoom Cloud Meetings em 

seu smartphone; e 

1.7.3 Entrar na reunião com antecedência mínima de 15 minutos devendo aguardar a autorização 

de acesso pela Comissão de Seleção. 

1.8 Fica estabelecido que, havendo impossibilidade de conexão ao início da entrevista, decorrente 

de falha oriunda do equipamento ou da conexão da parte do(a) candidato(a), a mesma será 

cancelada após 03 tentativas, podendo a entrevista ser classificada como um caso de ausência do(a) 

candidato(a) à critério da Comissão de Seleção. 

 

Santo André, 11 de setembro de 2020. 

 

 

 

COMITÊ GESTOR DO PRH/UFABC 

  

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html

