PROCESSO SELETIVO DE EXTENSÃO E PESQUISA TÉCNICO-CIENTÍFICA Nº 01/2020
COMUNICADO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 03 DE 2021, publicado em 21 DE JANEIRO DE 2021
REF: RESULTADO DA ETAPA II do PROCESSO SELETIVO
Após o encerramento da análise documental dos candidatos habilitados na ETAPA I, a Comissão de
Seleção torna público o nome e as notas obtidas pelos candidatos na ETAPA II e que os habilita para a
ETAPA III do referido Processo Seletivo:
1.

Candidatos habilitados para a ETAPA III para a vaga de MONITOR EXTENSIONISTA, com
respectivas notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez);

Candidato
Bernardo Guaracy
Murilo Abrantes
Olavo Henrique Furtado

Nota FASE II (média aritmética
dos três avaliadores)
9,0
8,0
9,0

2.

Candidatos habilitados para a ETAPA III para as vagas de TÉCNICO EXTENSIONISTA, com
respectivas notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez);

Candidato

3.

Nota FASE II (média aritmética
dos três avaliadores)

Adilson de Deus
Ana Lúcia Barros Parente

6,0

Ana Regina Madeira

8,0

Arnaldo Venancio de Oliveira

4,5

Carlos Eduardo Picoli
César Eugenio N. Braga

6,5

Christiane G.P.Oliveira

3,3

Felipe Restani
Francisco Falsetti Xavier

5,8

Gabriel Lauar de Moraes

7,8

Giovana Cassoli Rubini
Isabela Damaceno

5,3

Jackson J.S. Miranda Jr.

5,8

João Neroni

7,0

Josiany dos Santos

7,8

Marcelo Pereira
Marcio Ferreira Rocha

7,0

Marliene Severiano
Matheus B. Souza Nogueira

5,5

Mikaella Kitauchi

5,7

Rafael Pugliesi

9,0

Ricardo Sigalla

8,2

Roberta Firmino da Silva
Suyara Aguila

7,9

Tiago Terra

8,5

Tomás Rigoletto

8,8

Viviane S. M.Castellar

9,0

7,5

4,8

8,3

5,8

8,5
5,8

9,0

Candidatos habilitados para a ETAPA II para as vagas de APOIO TÉCNICO, com respectivas
notas obtidas na ETAPA II (de zero a dez)

Candidato
Alexandre Sarkis
Felipe Siqueira
João Duran
Nayara Oliveira
Pedro de Oliveira Moraes

Nota FASE II
(média aritmética dos três
avaliadores)
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

De acordo com o Edital do Processo Seletivo, a Comissão de Seleção comunica aos candidatos
habilitados que:
a) As notas representam a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da
Comissão de Seleção, ao analisar os documentos enviados pelos candidatos, de acordo
com os critérios enunciados no item 5.2.2 do Edital.
b) A ETAPA II é eliminatória e classificatória. A nota obtida por cada candidato na ETAPA
II representa 50% da nota final que definirá, após a ETAPA III, a ordem classificatória
para o preenchimento de vagas.
c) Candidatos têm até às 23h59 do dia 22/01/2021 para interpor recurso sobre os
resultados da ETAPA II. Os recursos devem ser devidamente consubstanciados e
remetidos em documento assinado no formato PDF para o e-mail:
edital.peiex@facamp.com.br
d) Candidatos habilitados e classificados na ETAPA II deverão participar da ETAPA III no
dia 26/01/2021, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30.
e) A ETAPA III consiste em entrevistas individuais de cada candidato habilitado. Cada
entrevista será conduzida pelos três membros da Comissão de Seleção, terá duração
máxima de 15 minutos e será realizada on line através da plataforma ZOOM.
f)

Os candidatos deverão entrar no link abaixo para agendar o horário de sua entrevista
individual, escolhendo apenas dentre os horários que estiverem ali disponíveis:
https://calendly.com/peiex-campinas/etapa-3

g) Candidatos que não agendarem o horário de sua entrevista até as 16h59 do dia
25/01/2021 através do link acima serão considerados ausentes na ETAPA III e
receberão nota zero na Etapa.
h) No caso de dúvidas no processo de agendamento, candidatos devem entrar em
contato com edital.peiex@facamp.com.br até às 16h29 do dia 25/01/2021 para
solucionar o problema.
i) No dia 26/01/2021, o candidato deverá entrar, com câmera aberta e nome completo,
na plataforma Zoom, através do link abaixo, cinco minutos antes de seu horário
agendado e aguardar ser autorizado a ingressar na entrevista:
https://zoom.us/j/96563332872?pwd=ZmdtMC9IdEdRWnE4NFFMeVp2YU40UT09
ID da reunião: 965 6333 2872
Senha de acesso: peiex
j) É de responsabilidade de cada candidato proporcionar as condições técnicas para
participar da entrevista na plataforma Zoom. Recomendamos aos candidatos
checarem previamente as condições técnicas dos locais de onde farão a entrevista.
k) Candidatos ausentes e/ou tecnicamente incapacitados por quaisquer razões de
participar da entrevista no horário agendado receberão nota zero na Etapa.
l) A classificação dos candidatos será calculada pela média aritmética das notas
ponderadas da ETAPA II e da ETAPA III e será publicada no dia 27/01/2021 até às 18h.
Campinas, 21 de janeiro de 2021
COMISSÃO DE SELEÇÃO

