
 

 

 
 

EDITAL 03/2020/PROPLAN 

CONVOCAÇÃO DE PROVA ESCRITA E ENTREVISTAS PARA BOLSISTAS DE APOIO 
TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UFCSPA 

 
 A Pró-reitoria de Planejamento divulga o CRONOGRAMA de prova escrita/tradução (escritório 
de internacionalização) e entrevistas para os classificados para as vagas relativas ao apoio técnico, 
para os projetos abaixo indicados, nos termos do edital. 

a) Bolsista de Apoio Técnico ao Escritório de Internacionalização da UFCSPA 

Dia 26/05/2020 - 14h30 Prova escrita coletiva 
A prova de tradução será coletiva (26/5, 14h30), pelo link 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/escritorio-de-internacionalizacao. Os candidatos deverão 
conectar-se ao link, por computador, com no mínimo 10 minutos de antecedência (preferencialmente 
por internet a cabo para garantir a estabilidade da conexão), compartilhando câmera e microfone 
durante toda a duração da prova. Para a realização da prova, os candidatos deverão ter acesso a um 
software de processamento de texto (como Word ou Google docs) e poderão consultar livremente 
fontes de informação em papel ou on-line. A prova terá a duração de uma hora. Nos primeiros 30 
minutos, deverão traduzir um texto do inglês para o português e, nos últimos 30 minutos, um texto do 
português para o inglês. O texto será disponibilizado por meio do compartilhamento da tela do 
aplicador da prova pela própria plataforma de videoconferência. Ao final da prova, os candidatos 
deverão enviar, ao e-mail que será informado, suas traduções em documento editável (.docx ou 
similar) e intitulado com seu nome completo e não deverão sair da reunião até aplicador confirmar 
recebimento do arquivo. A nota atribuída às traduções corresponderá a 40% da nota total da 
entrevista, em referência aos itens "desenvoltura do candidato para exercício das funções" e 
"conhecimentos e habilidades exigidos para as atividades da bolsa pretendida" (item 7.1 do edital). Os 
demais 60% da nota total corresponderão aos itens "experiência pregressa", "disponibilidade de 
horário" e "habilidade de comunicação", avaliados durante as entrevistas virtuais, individuais e em 
inglês, que ocorrerão conforme o cronograma. 

 

Modalidade da entrevista: Individual 

NOME DO CANDIDATO DATA HORÁRIO PLATAFORMA  

(link de acesso) 
WALKIRIA AYRES SIDI 27/05/2020 13h30min https://conferenci

aweb.rnp.br/webc
onf/escritorio-de-
internacionalizaca

o 
 

LETÍCIA SOARES BORTOLINI 27/05/2020 14h 

LUANA SANTOS DE LIMA 27/05/2020 14h30min 

BERNARDO SFREDO MIORANDO 27/05/2020 17h 

ÉRICA SPAGNOLO 27/05/2020 17h30min 

GABRIELLE RODRIGUES SIRIANNI 28/05/2020 15h30min 

ÁLVARO RUTKOSKI DIDIO 28/05/2020 16h 

PEDRO HENRIQUE MATTOS DE OLIVEIRA 28/05/2020 16h30min 

LUCAS HENRIQUE FOGAÇA MARENGO 28/05/2020 17h 

LAURA BAIOCCO PEREIRA 28/05/2020 17h30min 
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b) Bolsista de Apoio Técnico ao Mapeamento de Processos Institucionais 
Modalidade da entrevista: Individual 

NOME DO CANDIDATO DATA HORÁRIO PLATAFORMA  

(link de acesso) 
EDUARDA SOARES SERPA CAMBOIM 28/05/2020 15h30min https://conferenciawe

b.rnp.br/webconf/nqi
-ufcspa 

 

c) Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Desenvolvimento do Sistema Acadêmico da UFCSPA 
Modalidade da entrevista: Individual 

NOME DO CANDIDATO DATA HORÁRIO LOCAL 

CAMILA FREITAS BATISTA 26/05/2020 14h https://conferenci
aweb.rnp.br/webc

onf/nti-ufcspa  
CARLOS GUILHERME MONTEIRO 
JOHANSSON 

26/05/2020 15h 

DENNIS KEVIN FRASSÃO DE COSTA 26/05/2020 16h 

GABRIEL VAZ DE SOUZA 26/05/2020 17h 

 

d) Bolsista de Apoio Técnico ao Projeto de Laboratório Móvel da UFCSPA 
Modalidade da entrevista: Individual 

NOME DO CANDIDATO DATA HORÁRIO LOCAL 

EDUARDA GONÇALVES MAGALHÃES  27/05/2020 10h https://conferencia
web.rnp.br/webcon

f/nti-ufcspa 
GUSTAVO STEFANI 27/05/2020 11h 

JHONATAN ALVES DE OLIVEIRA 28/05/2020 10h 

LEONARDO BERNARDO CURTIS 28/05/2020 11h 

 
 

Porto Alegre, 25 de maio de 2020. 
 
 
 

Alessandra Dahmer 
Pró-reitora de Planejamento 
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