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CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 

 

1. A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – 

Fundação Uniselva, por intermédio da Coordenação do Projeto de Pesquisa/Inovação da UFMT e 

da Comissão de Seleção para este fim designada, torna público a presente convocação para 
entrevistas, em face do Edital de Seleção Simplificada nº 090/2019 os seguintes candidatos: 

 

2. Anexo 2. RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 

Candidato Data e Horário entrevista 

1 CATARINA SILVA OLIVEIRA 16/10/2019 – das 17h00 às 17h15min 

2 CLAUDIA MARISA ROSA 16/10/2019 – das 17h15min às 17h30min 

3 LUAN LOUREIRO BRUSCHI 16/10/2019 - das 17h30min às 17h45min 

 

 

 
3. Em atendimento ao item 6.4 do Edital 090.2019, as entrevistas serão presenciais e ocorrerão no 

endereço: Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental - Prédio da FAET, Bloco C - Avenida 

Fernando Correa nº 2367- Campus Cuiabá/UFMT. Os candidatos deverão comparecer ao local com 

cinco minutos de antecedência. Candidatos que não estiverem presentes ao serem chamados para a 
entrevista serão desclassificados. 

 

4. O candidato deverá se apresentar no local indicado portando documento de identificação pessoal e 
currículo. 

5. O não comparecimento do candidato poderá implicar em sua desclassificação do processo. 

6. A participação do candidato no Processo de Seleção Simplificada não implica em obrigatoriedade 

de sua contratação, apenas expectativa de convocação e contratação, ficando reservado à Fundação 
Uniselva/ Coordenação do Projeto o direito de proceder às contratações em número que atenda ao 

interesse e necessidade do Projeto e em cumprimento à ordem de classificação final. 

7. Eventuais questionamentos devem ser encaminhados ao e-mail: themes.rh@uniselva.org.br, 

identificando no assunto a qual edital se refere, do seguinte modo: “Dúvida/Questionamentos – 

Edital nº XX/201X”. 
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