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EDITAL Nº 47/2021/PAL/REI/IFTO, DE 24 DE JUNHO DE 2021
 

DIVULGAÇÃO DA ORDEM, DIA, HORÁRIO, LOCAL E RELAÇÃO DE CANDIDATOS
CONVOCADOS PARA A ENTREVISTA - 2ª FASE

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

PARA O CAMPUS PALMAS DO IFTO
 
 

O GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DO CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria n.º
432/2020/PAL/REI/IFTO, de 28 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 5 de
maio de 2020, Seção 2, no uso de suas atribuições, torna pública a ordem, dia, horário, local
e relação de candidatos convocados para a Entrevista - 2ª Fase do Processo Sele�vo para
contratação de estagiários para o Campus Palmas, do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Tocan�ns, regulamentado pelo Edital nº 47/2021/PAL/REI/IFTO, de 24 de
junho de 2021, em conformidade com o disposto a seguir. 

1. INFORMAÇÕES

1.1. A Entrevista - 2ª Fase será realizada por videoconferência no dia 15 de julho de
2021, por meio da Plataforma/Aplica�vo Google Meet, e terá duração de até 15 (quinze)
minutos por candidato, conforme ordem, horário e links disponíveis a seguir:

Ordem Inscrição Candidato Horário da
Entrevista

Link de acesso à sala
do google meet

1 202147001 Djane da Silva Souza 10h às 10h15 meet.google.com/cpn-
wdkr-gyj

2 202147004 Eugenia Cris�na Ribeiro
da Silva Ramos

10h20 às
10h35

meet.google.com/uzt-
syuk-oiy

3 202147003 Marcela Vitória Silva
Oliveira

10h40 às
10h55

meet.google.com/zmp-
vawn-mjb

1.2. Destacamos as seguintes disposições do Edital nº 47/2021/PAL/REI/IFTO, de 24 de
junho de 2021:

 

II -  Da Entrevista - 2ª Fase

10.13. Os candidatos classificados na 1ª Fase do Processo Sele�vo estarão
habilitados para par�cipar da Entrevista - 2ª Fase, que consis�rá na avaliação do
perfil profissional e pessoal do candidato, tendo efeito apenas classificatório para
fins de pontuação.

10.14. A relação de candidatos convocados para a realização da Entrevista, bem
como a ordem, data, horário e local serão divulgados conforme cronograma deste

https://sei.ifto.edu.br/sei/meet.google.com/cpn-wdkr-gyj
https://sei.ifto.edu.br/sei/meet.google.com/uzt-syuk-oiy
https://sei.ifto.edu.br/sei/meet.google.com/zmp-vawn-mjb


Edital (item 13).

10.15.  A ordem dos candidatos para a entrevista será a alfabé�ca.

10.16 A Entrevista (2ª fase) será realizada por, no mínimo, 2 servidores do setor no
qual será realizado o estágio, por meio da Plataforma/Aplica�vo Google Meet, no
período estabelecido no cronograma deste Edital (item 13).

10.17. O candidato deverá apresentar aos entrevistadores no início da entrevista
um documento de iden�ficação com foto (original), sob pena de eliminação.

10.18. A conexão com a internet e a u�lização da Plataforma/Aplica�vo Google
Meet são de inteira responsabilidade do candidato.

10.19. A entrevista será restrita aos entrevistadores, à organização do certame e
ao candidato, sendo proibida a par�cipação de outras pessoas.

10.20. Na entrevista serão avaliados 10 (dez) itens, com pontuação de 0 a 10 para
cada item, conforme critérios de pontuação estabelecidos no Formulário para a
Avaliação da Entrevista de Estágio - 2ª Fase (Anexo III) deste Edital, sendo que as
notas desses itens serão somadas para obtenção da Nota Geral da Entrevista que
será expressa de 0 a 100.

10.21. Os entrevistadores terão autonomia para interromper a entrevista se o
candidato causar qualquer �po de tumulto ou pra�car conduta desrespeitosa;
neste caso o candidato será eliminado do Processo Sele�vo.

10.22. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a entrevista, seja qual
for o mo�vo alegado.

10.23. O atraso ou ausência do candidato à entrevista, por qualquer que seja o
mo�vo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do
Processo Sele�vo.

10.24. Não será realizada entrevista fora do dia, horário e local estabelecidos na
convocação e no cronograma (item 13).

10.25. O resultado da entrevista será divulgado no portal oficial do IFTO
(h�p://portal.i�o.edu.br/), conforme datas previstas no cronograma (item 13)
deste edital.

10.26.  Não caberá recurso do resultado da entrevista.

Palmas, 14 de julho de 2021.

VINÍCIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE
Gerente de Gestão de Pessoas

 
 

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Braga Rodrigues Duarte,
Gerente, em 14/07/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1351022 e o código CRC 43543E94.
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