EDITAL Nº 005 - UAB/CEAD/2020
05 - 2ª CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA
PROCESSO Nº 23106.046127/2021-25

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROFESSOR FORMADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UAB/UNB
A Universidade de Brasília (UnB), por meio da Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Aberta
do Brasil (UAB), com apoio operacional do Centro de Educação a Distância (CEAD) e da Coordenação UAB, comunica aos
interessados a 2ª convocação candidatos para a fase 2 - entrevista, bem como, a data provável da divulgação do resultado final do
processo seletivo.
1.

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

1.1.

Convocar para entrevista o seguinte candidato:

1.2.

Inscrição

Grupo

Data

Horário

20210010505487

Grupo 01 / Grupo 04

18/06/2021

14h30

A entrevista será realizada somente no dia 18 de junho de 2021.

1.3.
O(A) candidato(a) convocado(a) receberá, no e-mail cadastrado no ato da inscrição, o endereço para acesso a sala
virtual para realização da entrevista, devendo acessar 10 (dez) minutos antes do horário agendado.
1.4.

O(A) candidato(a) convocado(a) deverá ligar sua câmera e seu microfone quando solicitado.

1.5.
Recomendamos que, com antecedência, faça o teste de compatibilidade (microfone, webcam, rede de dados,
conectividade, vazão).
2.

DOS RECURSOS

2.1.
O candidato que se julgar prejudicado com o resultado da etapa 2, poderá impetrar recurso somente no período de 21
e 22 de junho de 2021.
2.2.
Os recursos deverão ser enviados, exclusivamente, pelo sistema de Seleções do CEAD, no endereço
https://selecoescead.unb.br, conforme orientações contidas no Edital Nº 005/UAB/CEAD/2021 e seus complementos. Não serão
aceitos pedidos de revisão após o período estabelecido.
2.3.
Disponibilizamos um modelo de formulário de interposição de recursos, Anexo V. O candidato deverá ser claro,
consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4.

Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

3.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1.

Não haverá entrevista presencial.

3.2.
O(A) candidato(a) convocado(a) que não comparecer à entrevista na data agendada estará automaticamente
eliminado do processo seletivo.
3.3.
A divulgação do resultado da análise de recurso referente a etapa 02 e o resultado final do processo seletivo, serão
divulgados na data provável de 24 de junho de 2021.

Prof. Dr. Américo Pirangeli Costa
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física da UAB/UnB
Presidente da Comissão de Seleção
(Conforme Ato do Centro de Educação a Distância nº 10/2021)

Prof.ª Dr.ª Letícia Lopes Leite
Coordenadora Adjunta da UAB
Diretora do Centro de Educação a Distância
Documento assinado eletronicamente por Americo Pierangeli Costa, Coordenador(a) da Coordenação de Licenciatura em
Educação Física a distância da FEF, em 17/06/2021, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6800078 e o código CRC 70743708.
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