
CRONOGRAMA DOS HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA O PROCESSO 

SELETIVO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA - ÁREA DE VOZ E 

SAÚDE COLETIVA  

FACULDADE MEDICINA/UFMG 
DATA: 09/09/2021 - QUINTA-FEIRA 

LOCAL:  Plataforma ZOOM, conforme cronograma a seguir 

Orientações: 

 É fundamental que cada candidato acesse a plataforma no horário agendado abaixo, e aguarde no 
Lobby (sala de espera) até ser aceito. 

 Caso o candidato não realize a entrevista no horário agendado (de acordo com o quadro), não haverá 
possibilidade de realizá-la depois.  

 Sugere-se que os candidatos baixem com antecedência o aplicativo “ZOOM” em seu equipamento 
(computador, celular etc.), para acesso à entrevista e à sessão de apuração dos resultados. 

 As entrevistas deverão ser gravadas; desta forma, os candidatos que realizarem as mesmas estarão 
cientes e de acordo com a gravação de suas respectivas entrevistas e com os demais trâmites 
explicitados no edital e nos avisos do concurso. 

 Link de acesso: Entrar na reunião Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8647648840 

ORDEM 
INSCRIÇÃO 

NOME HORÁRIO 

1º FABIANA ANDRADE PENIDO 8h 

2º RAQUEL BUZELIN NUNES 8h30 

3º CAMILA LUCIA ETGES 9h 

4º CAROLINA GHELLI FERREIRA DE MELO 9h30 

5º RAFAELLA CRISTINA OLIVEIRA 10h 

6º NAYARA RIBEIRO GOMES 10h30 

7º RAISSA DE MELO COSTA 11h 

8º LORENA DE ALMEIDA RAMOS 11h30 

 

Aspectos que serão avaliados durante a entrevista: 

1. Nível de abrangência de conhecimento do candidato na área de saúde coletiva e voz; 

2. Motivação, experiência e didática do candidato para o ensino em nível superior; 

3. Disponibilidade para lecionar as disciplinas a serem oferecidas; 

4. Razões que motivaram o candidato a se inscrever no processo seletivo;  

5. Habilidades comunicativas; 

6. Interesse na área de saúde coletiva e voz; 

7. Empatia e capacidade de adaptação; 

8. Senso crítico e capacidade autocrítica. 

OBS: SESSÃO PÚBLICA DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS:  DIA 09/09/2021 ÀS 17h,  REMOTAMENTE NO 
LINK: https://us02web.zoom.us/j/8647648840 

https://us02web.zoom.us/j/8647648840
https://us02web.zoom.us/j/8647648840

