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Processo Seletivo para contratação de estagiário - Edital REBIR Maio/2022  

 

Convocação para a Entrevista 

 

De acordo com os itens 7.1.2 e 7.2 do Edital REBIR Maio/2022, segue a convocação dos candidatos e 

as instruções para a realização da etapa de Entrevistas: 

 

 

 
 

Instruções: 

 

As entrevistas serão realizadas no dia 11 de julho de 2022, no período da manhã, das 08:30 às 

10:30 horas e no período da tarde, das 14:00 às 16:00 horas (horário oficial de Brasília/DF) e serão 

gravadas para registro de todo o processo para todos os candidatos. 

 

As entrevistas serão realizadas na sala 4U-01 do Bloco 4U - Campus Umuarama, endereço: Av. 

Ceará, S/N – Bloco 4U – Campus Umuarama, Uberlândia-MG. 

 

Os horários foram previamente marcados para cada candidato, conforme tabela acima e o tempo 

de realização das entrevistas será de 20 minutos para cada candidato. 

 

Não será permitido atraso, sendo que ao candidato que não estiver presente no horário agendado 

será atribuída nota zero na etapa da entrevista. 

 

É obrigatório o uso de máscara. 

 

O(a) candidato(a) deverá apresentar-se no local de realização das entrevistas no horário 

agendado (horário oficial de Brasília/DF), munido(a) de protocolo de inscrição no processo seletivo e 

documento de identificação com foto. 

Candidato CPF Horário

Ana Luiza Silva Oliveira 077.***.***-94 08:30 horas

Beatriz Freschi Vollet 498.***.***-66 08:50 horas

Gabriel Borges Gonçalves 051.***.***-00 09:10 horas

Gabriel Silva Pereira 092.***.***-27 09:30 horas

Jenyffer Stefany Pereira Martins 021.***.***-31 09:50 horas

Laura Medrado Aranha 123.***.***-97 14:00 horas

Matheus Morais Neves 101.***.***-73 14:20 horas

Melissa de Souza Rodrigues 130.***.***-10 14:40 horas

Thaís Santos Rossi 433.***.***-01 15:00 horas

William Pinheiro da Silva 090.***.***-92 15:20 horas
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Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de apresentar a via original de documento 

oficial de identificação com foto no dia do exame por motivo de extravio, perda, furto ou roubo deverá 

entrar em contato com a coordenação da Rede de Biotérios de roedores (REBIR) da UFU via e-mail 

rebirufu@gmail.com até um dia antes da realização da entrevista e envie o boletim de ocorrência anexo 

à mensagem. 

 

Os documentos devem estar em perfeitas condições de modo a permitir, com clareza, a 

identificação do participante. Poderá ser exigida identificação especial do participante cujo documento 

de identificação gere dúvidas quanto à sua fisionomia. 

 

Não será permitido o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos ou qualquer outra espécie de 

consulta (eventuais tentativas de consulta implicarão na anulação da entrevista do(a) candidato(a) e 

eliminação automática do processo seletivo). 

 

 

 

Uberlândia, 08 de julho de 2022 
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