
 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 2023/1 

 

ORIENTAÇÕES - ENTREVISTA (ETAPA 4)  ELIMINATÓRIA/ Peso 3.0 

 

Este documento tem duas(2) páginas.  Leia as duas com atenção. 

 

A Comissão de Seleção -Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

(PPGCS/UFSM) divulga a lista de candidato/as, dia e horário da Entrevista (Etapa 4), conforme 

previsto no EDITAL ESPECÍFICO 030/22- DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS. 

No dia 17 de janeiro/2023 cada candidato(a) deverá ingressar na Sala do GoogleMeet, de acordo 

com o horário do quadro abaixo.  

 

CRONOGRAMA ENTREVISTA – ETAPA 4  

INSCRIÇÃO CANDIDATO/A DIA  HORÁRIO 

3246 
ANTONIO AUGUSTO DURGAN TEBERINI 17/1 8 hs 

4203 
ARIANA FANTONI SOBERON 17/1 8:30 hs 

4105 
FERNANDA  DUARTE  DA  SILVA 17/1 9hs 

3155 
GISLAINE  FERREIRA  OLIVEIRA 17/1 9: 30 hs 

3646 
JENIFFER  HÜBNER 17/1 10hs 

3067 
JOSÉ  EDUARDO  GARCIA  DOS  SANTOS 18/1 8 hs 

3742 
MATHEUS  BALDUÍNO  SALKOVSKI 
JUNGES 

18/1 8: 30 hs 

4180 
MAYCO LIMA DA SILVA 18/1 9 hs 

3163 
RENATA  DE JESUS 18/1 9: 30 hs 

 

Orientações e Informações  

 



1- Entrar na sala virtual GoogleMeet no dia e horário indicados no quadro. Atenção: Não entrar 

antes do horário. Caso sua solicitação de entrada na sala não seja aceita imediatamente, por favor, 

espere um pouco. O link de acesso encontra-se abaixo: 

Link para as entrevistas do dia 17/1: meet.google.com/svj-ruwq-vmb  
 

Link para as entrevistas do dia 18/1: meet.google.com/fto-tqwb-usb 
2 – A entrevista será gravada. 

3- Tempo de duração da entrevista: 20 minutos   

4 - Em caso de problemas técnicos de conexão, que impeçam a participação do(a) candidato(a) na 

hora marcada para a entrevista na sala online indicada, o(a) candidato(a) terá até duas horas (a 

contar da hora marcada para a entrevista) para manifestar justificativa por e-mail, com comprovação 

do impedimento(para o endereço informado no Edital).  Cada candidato(a) deverá participar da 

entrevista em novo horário designado pela Comissão, não sendo possível alteração ou escolha por 

preferência do candidato(a), conforme EDITAL ESPECÍFICO 030/22 Doutorado em Ciências Sociais. 

5- Em caso de problemas técnicos de conexão, o(a) candidato(a) terá até dez minutos (a contar da 

hora marcada para a entrevista) para ingressar ou reingressar na chamada, conforme EDITAL 

ESPECÍFICO  030/22 Doutorado em Ciências Sociais. 

6. Informa-se que –se por ventura – surgisse qualquer inconveniente técnico para abrir a sala do 

Google Meet da parte da comissão, um novo link será enviado ao email dos candidatos na hora. 

7- A Entrevista Síncrona é de natureza eliminatória, ficando automaticamente desclassificado(a)  

o(a)  candidato(a)  que não pontuar um mínimo de sete pontos (7,0). 

 

IMPORTANTE: A Comissão de Seleção não se responsabiliza por problemas de conexão e acesso 

do/a candidato/a.  A  responsabilidade é única e exclusivamente dos(as) candidatos(as).  

 

 

Santa Maria, 16 de janeiro de 2023. 

 

Comissão de Seleção - Doutorado / PPG em Ciências Sociais-UFSM 


