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A Coordenação do Curso de Especialização em Entomologia Médica da Universidade de 

Brasília (UnB) torna pública a convocação de candidatos para a entrevista de seleção, a qual se 

desenvolverá conforme as instruções a seguir. 

 
Para participar da entrevista cada candidato(a): 

 
 

1) Receberá, no período de 11 a 13/9/2020, no e-mail cadastrado no ato da inscrição, um convite 

para a entrevista intitulado "Processo Seletivo CEEM 2020". O link para acesso à sala virtual em 

que se realizará a entrevista estará no corpo do referido e-mail. Ao clicar no link o candidato 

será direcionado ao google meet poderá entrar na sala virtual. Esta instrução é tudo o que você 

precisa para acessar a sala virtual, no dia e hora definidos para a sua entrevista. Acessar a sala é 

parte do processo seletivo, portanto, não envie mensagem eletrônica sobre este assunto. A 

inobservância desta orientação implicará desconsideração da mensagem enviada. Caso não 

receba o referido convite até o dia 13 de setembro, verifique a caixa de SPAM do seu programa 

de e-mail. A Comissão Examinadora não se responsabiliza por falha na entrega de mensagens 

eletrônicas em decorrência de endereço eletrônico incorreto ou de problemas no provedor de 

acesso do candidato, como caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-SPAM ou qualquer outro 

problema de ordem técnica. 

 

2) Deve acessar a sala virtual na data e horário designados, conforme o quadro que integra esta 

Convocação. O candidato que chegar atrasado, ou seja, que não estiver conectado e presente 

na sala virtual em que será realizada a entrevista, será eliminado do processo seletivo. É 

expressamente proibido acessar a sala antes e depois do horário definido para a sua entrevista. 

A não observância desta instrução acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo; 

 

3) Ao acessar a sala virtual, mantenha a câmara ligada. O descumprimento desta exigência 

acarretará a eliminação do candidato. As habilidades de ativar microfone e câmara são esperadas 

de todos os candidatos. Assim, antes de iniciar a sua entrevista, certifique-se de que sua câmara 

e microfone estão ativados. Primeiramente, o candidato deverá falar o seu nome completo e, em 



seguida, responder as perguntas da Comissão Examinadora. Ao finalizar, encerre sua 

participação, simplesmente saindo da sala virtual. 

 
4) Considerar as informações constantes do Quadro a seguir. Para visualizar mais facilmente o 

dia e horário da sua entrevista, o candidato pode apertar as teclas CTRL + F e digitar o seu CPF. Os 

números do CPF são os fornecidos pelos candidatos no ato da inscrição. 

 
 

CPF Data da Entrevista Hora da entrevista 

(Horário de Brasília) 

602574821-72 15/09/2020 8h às 8h20 

073198964-35 15/09/2020 8h30 às 8h50 

815078795-04 15/09/2020 9h às 9h20 

037050811-44 15/09/2020 9h30 às 9h50 

004164231-75 15/09/2020 10h às 10h20 

047518671-05 15/09/2020 10h30 às 10h50 

702003941-34 15/09/2020 11h às 11h20 

015161431-83 15/09/2020 11h30 às 11h50 

601830121-00 15/09/2020 12h às 12h20 

959516441-00 15/09/2020 14h às 14h20 

523629141-00 15/09/2020 14h30 às 14h50 

061074286-82 15/09/2020 15h às 15h20 

524720861-72 15/09/2020 15h30 às 15h50 

957277603-72 15/09/2020 16h às 16h20 

716292701-72 15/09/2020 16h30 às 16h50 

731274851-15 15/09/2020 17h às 17h20 

563876441-00 15/09/2020 17h30 às 17h50 

869157621-91 15/09/2020 18h às 18h20 

355591908-37 17/09/2020 8h30 às 8h50 

704547441-53 17/09/2020 9h às 9h20 

444091251-68 17/09/2020 9h30 às 9h50 

271223908-37 17/09/2020 10h às 10h20 

246358123-91 17/09/2020 10h30 às 10h50 

433407412-04 17/09/2020 11h às 11h20 

092961807-67 17/09/2020 11h30 às 11h50 

020980501-35 17/09/2020 12h às 12h20 



023918686-93 17/09/2020 14h às 14h20 

307154902-49 17/09/2020 14h30 às 14h50 

868612631-68 17/09/2020 15h às 15h20 

037150363-97 17/09/2020 15h30 às 15h50 

050496351-10 17/09/2020 16h às 16h20 

047449331-81 17/09/2020 16h30 às 16h50 

 
 
 
 

 

Brasília, 10 de setembro de 2020. 
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