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Convocação dos candidatos para o processo seletivo do Programa de Pós-

graduação em Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais – PROCIMM, para o 

período 2022.1, de acordo com o edital nº 113/2021, e para o processo de seleção de 

Bolsas 2022.1, de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2019: 

 

I) Convocação para as entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 07 de 

fevereiro de 2022 remotamente via internet pela plataforma Google Meet 

através do link https://meet.google.com/bar-cepo-ssj 

 

I.a) Os candidatos devem comparecer à entrevista no horário pré-definido, e 

deverão disponibilizar imagem e som através de webcam ao vivo. Não será 

permitido atraso, ou seja, o candidato que atrasar-se será automaticamente 

eliminado. A não apresentação de som e imagem do candidato durante a 

entrevista implicará em sua eliminação; 

I.b) As entrevistas serão gravadas. 

 

Os dias e horários das entrevistas seguem abaixo, por ordem alfabética: 

 

Dia 07/02/2022 

 

1. Alan Oliveira Goulart às 09:00 – 09:30 h 

2. Caio César Alves Gusmão às 09:30 – 10:00 h 

3. Cláudio Renato Simões de Jesus 10:00 – 10:30 h 

4. Daniel Carlos Martins dos Santos às 10:30 – 11:00 h 

5. Diego Cardoso Dias às 11:00 às 11:30 h 

https://meet.google.com/bar-cepo-ssj?hs=224
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6. Gabriel Pereira da Silva às 11:30 às 12:00 h 

7. Genebaldo Sampaio de Santana Neto às 13:30 às 14:00 h 

8. Gerusa Lima Alves às 14:00 às 14:30 h 

9. Iago Magella Fernandes Costa Rossi e Silva às 14:30 às 15:00 h 

10. Irlani Passos Lima às 15:00 às 15:30 h 

11. Vitor Lucas Pereira dos Santos às 15:30 às 16:00 h 

 

 

II) Prova de proficiência: A prova de proficiência em língua inglesa ocorrerá 

no dia 04/02/2022 às 09:00 h, com duração de 3 horas, remotamente via 

internet pela plataforma Google Meet através do 

link  http://meet.google.com/grw-fwts-ufj 

II.a) Os candidatos devem comparecer à prova no horário pré-definido, e 

deverão disponibilizar imagem e som através de webcam ao vivo. Não será 

permitido atraso, ou seja, o candidato que atrasar-se será automaticamente 

eliminado. A não apresentação de som e imagem do candidato durante a 

entrevista implicará em sua eliminação; 

II.b) Será permitido o uso de dicionário impresso inglês-português, 

português-inglês ou inglês-inglês; 

II.c) A prova será gravada. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Carlos Salay 

Presidente da Comissão de Seleção 


