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RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FASE  

ENTREVISTAS (03 de Fevereiro de 2022) 
 

Diante da atual situação de saúde pública e aumento dos casos de COVID-19 que estamos 

passando em Belém-PA no presente momento, associado ao fato de alguns docentes que irão participar das 

entrevistas estarem impossibilitados de comparecer presencialmente por questões de saúde, e as bandeiras 

vigentes da instituição, a Comissão responsável pelo Processo Seletivo decidiu que todas as entrevistas 

serão realizadas de forma virtual por meio da plataforma Google Meet. 

O link para acesso as salas será enviado aos endereços de e-mail cadastrados no sistema de 

inscrição SIGAA pelos candidatos. Sendo de responsabilidade do candidato conferir o recebimento do link, 

respondendo o e-mail, e caso não receba entrar em contato por e-mail com a coordenação do curso pelo e-

mail ppggrd@ufpa.br  solicitando o link.  

A data permanece a mesma, dia 03 de fevereiro de 2022 e os horários de cada 

candidato(a) estão indicados nas relações abaixo.  

Os candidatos devem solicitar o acesso a sala três (03) minutos antes do horário previsto. Caso 

o candidato faça a solicitação antes desse tempo, o acesso do mesmo poderá ser bloqueado.  O acesso à 

sala virtual pode ser feito por computador com webcam ou por smartphone (deve ser instalado o aplicativo 

Google Meet através da loja virtual do seu aparelho). Durante a entrevista a câmera e o microfone deverão 

permanecer ligados, podendo ser desligada a câmera apenas se a banca solicitar. 

 

Horários 
Sala 1 Sala 2 

Link da sala virtual 
Candidatos Candidatos 

08:40 – 08:55 36802 - 

O link da sua sala 
será enviado até ás 

12 horas do dia 
02/02/2022 para o seu 

endereço de e-mail 
cadastrado na 

plataforma SIGAA no 
momento da 

inscrição. 

09:00 – 09:15 36560 36853 

09:20 – 09:35 37746 37012 

09:40 – 09:55 36924 37070 

10:00 – 10:15 37063 37740 

10:20 – 10:35 37033 37062 

10:40 – 10:55 37058 37068 

11:00 – 11:15 37745 37066 

11:40 - 11:55 37784 36947 

11:40 - 11:55 37060 36664 
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