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Conforme Edital PROPEM 01/2021, de 12 de maio de 2022 e de acordo com a Provisão 
COPEM 03/2022 de 21 de junho de 2022, tem-se a seguir a lista dos candidatos cujas 
inscrições foram homologadas: 
 

Candidato(a) Candidato(a) 

Eduardo Pinheiro dos Santos  Nayane Cristina dos Santos Campos 

Eduardo Viana Wanderley  Samuel Elienai Izabel 

Gabriel Leandro Alves da Silva  Victor Pereira Toledo 

Géssica Silva Amorim  Vinicius Camilo Caitano 

Gil César de Farias  Vinícius Silva Moreira Cezar 
 
A Comissão de Seleção CONVOCA os candidatos relacionados acima para as etapas primeira 
e segunda do presente processo seletivo: 

a) Primeira etapa: prova de conteúdos específicos das áreas de concentração do Programa 
a ser realizada no dia 08/07/2022, sexta-feira, às 09h00min (horário de Brasília), com 
duração de 100 minutos. Atentar-se ao item 5.1 do edital. 

b) Segunda etapa: Prova de Língua Inglesa a ser realizada no dia 09/07/2022, sábado, às 
9h00min (horário de Brasília), com duração de 60 minutos. Atentar-se ao item 5.2 do 
edital. 

 
Ambas as provas serão realizadas por videoconferência e utilizando formulário eletrônico.  Os 
candidatos receberão um link da plataforma Google Meet pelo endereço de e-mail cadastrado 
no formulário de inscrição, 30 minutos antes do início previsto. É aconselhável o acesso à sala 
virtual antes do início do horário determinado para que se evite problemas de acesso. 
 
No horário agendado, a videoconferência será iniciada. Será solicitada a confirmação de 
presença de cada candidato. A videoconferência será gravada. A Comissão de Seleção fará as 
explicações iniciais e em seguida enviará o link do formulário eletrônico (Google Forms) pelo 
mesmo endereço de e-mail.  
 
ATENÇÃO: O candidato deve observar todas as regras constantes no referido Edital, 
observando atentamente os itens 5.1 e 5.2, que dizem respeito às duas etapas desta 
convocação, que são eliminatórias e classificatórias. 
 
 
Ouro Preto, 05 de julho de 2022 
 

Comissão de Seleção 
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Prof. Gustavo Paulinelli Guimarães (Presidente) 
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