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Ouro Preto, 17/06/2021 
 

 

Assunto: Convocação para entrevista processo seletivo para o doutorado REDEMAT 

no Projeto “Cadeia Mínero-química do Lítio” 

 

Ficam convocados para a etapa de entrevista, os candidatos inscritos no processo seletivo 

para o doutorado na REDEMAT no âmbito projeto “Cadeia Mínero-química do Lítio”, Edital 

PPGEM/REDEMAT/PPGSSA 001/2021, a qual será realizada na segunda-feira, dia 21 de 

junho de 2021, a partir das 08:00, de acordo com o e-mail de convocação enviado para 

cada candidato no dia 14/06/2021.  

 

Para esta etapa, destacam-se pontos específicos do Edital PPGEM/REDEMAT/PPGSSA 

001/2021, dos quais o candidato deve estar ciente: 

 

De acordo com o item 8.1 do edital, "A entrevista com a banca será gravada e terá 

peso de 50% na nota final do candidato. Nessa etapa, o candidato será arguido quanto 

ao histórico escolar do mestrado e experiência na área (incluindo publicações) 

escolhida. Serão avaliadas a objetividade, a clareza, o potencial de geração de 

publicações e a aderência do currículo à linha de pesquisa escolhida".  

De acordo com o item 8.2, os candidatos deverão acessar a sala com no mínimo 5 

minutos de antecedência. Não serão permitidos atrasos ao acesso. 

De acordo como o item 13.8 do edital, "O candidato que atentar contra o bom 

andamento do processo seletivo, em qualquer de suas fases, será desclassificado." 

De acordo como o item 13.9 do edital, "Os programas de pós-graduação que 

organizam este edital não se responsabilizam pelos inconvenientes associados a 

problemas com a rede de internet, às dificuldades do usuário no manuseio da 

ferramenta de comunicação, ou quaisquer problemas técnicos que possam ocorrer nas 

atividades realizadas por videoconferência." 

De acordo como o item 13.10 do edital, "(i) a videoconferência será gravada e o 

candidato que não autorizar a gravação não realizará a entrevista, como forma de 

assegurar a transparência do processo seletivo; (ii) Não será permitida a permanência 

de outras pessoas no mesmo ambiente físico do candidato durante a entrevista". 

De acordo com o item 13.11, do edital, "o tempo máximo da entrevista para os 

candidatos de doutorado será de 60 minutos, e não terá efeito na nota desta etapa. Na 

ocorrência de problemas técnicos com a conexão de internet, no manuseio da 

ferramenta de comunicação, ou outros, este tempo máximo será respeitado". 

 

Sem mais para o momento, despedimo-nos! 
 
 

 

Prof. Dr. Fernando Gabriel da Silva Araújo 
Coordenador da REDEMAT 
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