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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PPGBIOT Nº 7/2023

27 de janeiro de 2023
PROCESSO SELETIVO EDITAL PPGBIOT Nº 03/2022

Mestrado em Biotecnologia
Resultado da Etapa 02 de Seleção – Análise de currículo e divulgação do

procedimento para execução da Etapa 03 (entrevista online)
 

FAVOR LER O DOCUMENTO ATÉ O FIM (2 PÁGINAS)
 
 

A Comissão de Avaliação divulga o Resultado da Etapa 02 do processo seletivo (análise de
currículo) da seleção do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
(PPGBIOTEC) do Campus Patos de Minas da Universidade Federal de Uberlândia.

   

CPF Situação* Motivo desclassificação

131.904.XXX-XX CLASSIFICADO  

485.085.XXX-XX CLASSIFICADO  

831.909.XXX-XX CLASSIFICADO  

068.721.XXX-XX CLASSIFICADO  

012.589.XXX-XX CLASSIFICADO  

052.068.XXX-XX CLASSIFICADO  

011.267.XXX-XX CLASSIFICADO  

103.245.XXX-XX CLASSIFICADO  

407.539.XXX-XX DESCLASSIFICADO Não atingiu pontuação mínima exigida no item 5.1.4 do referido Edital

130.852.XXX-XX CLASSIFICADO  

 
 

OBSERVAÇÔES:

*Como consta no item 7.2 e 7.3 do Edital PPGBIOTEC Nº 03/2022 o prazo para interposição de
recurso será de 02 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito tendo
como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido. Os eventuais
recursos em primeira instância deverão ser enviados via e-mail da Coordenação do PPGBIOTEC
no endereço eletrônico ppgbiotec@ibtec.ufu.br. Deverão ser anexados o recurso em arquivo no
formato .pdf, devidamente assinado e um documento de identificação (RG ou CNH).

 

 

 

A Comissão de Avaliação divulga o dia e horário e a plataforma para a execução, para cada
candidato(a), da Etapa 03 do processo seletivo (entrevista online) da seleção do Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBIOTEC) do Campus Patos de Minas da
Universidade Federal de Uberlândia.

Plataforma – Microsoft Teams
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CPF Data e horário

131.904.XXX-XX 01/02/2023 – 13:00 horas (+5 minutos de atraso)

485.085.XXX-XX 01/02/2023 – 13:30 horas (+5 minutos de atraso)

831.909.XXX-XX 01/02/2023 – 14:00 horas (+5 minutos de atraso)

068.721.XXX-XX 01/02/2023 – 14:30 horas (+5 minutos de atraso)

012.589.XXX-XX 01/02/2023 – 15:00 horas (+5 minutos de atraso)

052.068.XXX-XX 01/02/2023 – 15:30 horas (+5 minutos de atraso)

011.267.XXX-XX 01/02/2023 – 16:00 horas (+5 minutos de atraso)

103.245.XXX-XX 01/02/2023 – 16:30 horas (+5 minutos de atraso)

130.852.XXX-XX 01/02/2023 – 17:00 horas (+5 minutos de atraso)

 
 

Cada candidato(a) receberá um e-mail (o mesmo e-mail do requerimento de inscrição)
informando o dia, horário e o link para a reunião. No e-mail, haverá um link escrito “Clique para
ingressar na reunião”. Cliquem nesse link que abrirá uma página do Microsoft Teams. Caso você
não esteja familiarizado com o sistema e não tenha usado essa plataforma, sugerimos acessar o
ícone “continuar nesse navegador”. Ao clicar, você será transferido(a) para a sala de reuniões.
Ative sua câmera e seu microfone (se já não estiverem ativados) e clique em “Ingressar agora” no
horário previsto para sua entrevista. 

Cada candidato(a) deverá ingressar na reunião no horário previsto com atrasos aceitos de, no
máximo, 5 minutos. Cada entrevista levará, no máximo, 15 minutos. Os(as) candidatos(as) terão,
no máximo, 2 minutos para responder cada pergunta. Um cronômetro será disponibilizado para
contagem do tempo.

Caso, no momento da leitura deste documento, o(a) candidato(a) não tenha recebido o e-mail de
confirmação contendo os dados para a entrevista, favor entrar em contato via e-mail da Pós-
Graduação, ppgbiotec@ibtec.ufu.br. Antes disto, por favor, chequem a caixa de spam.

 

 

Patos de Minas, 27 de janeiro de 2023.

__________________________________________________
Prof. Dr. Diego Leoni Franco

Presidente da Comissão de Avaliação EDITAL PPGBIOT Nº 03/2022
Portaria de Pessoal UFU Nº 43/2023

Documento assinado eletronicamente por Diego Leoni Franco, Professor(a)
do Magistério Superior, em 27/01/2023, às 16:09, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 4222735 e o código CRC CCA55D40.

 
Referência: Processo nº 23117.078858/2022-91 SEI nº 4222735
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