
Ata da etapa de entrevistas
Edital CFCHS n.3/2022

Conforme edital CFCHS n. 03/2022, no dia 05/08/2022, às 9h, reuniram na sala virtual
meet.google.com/yhw-cfwp-sdr, a Comissão avaliadora do edital CFCHS n. 3/2022,
composta pelos docentes Pablo Antunha Barbosa, Ana Carneiro Cerqueira e Pedro
Fonseca Leal, para entrevistar xs candidatxs convocados para essa fase da seleção,
conforme o documento “Divulgação chamado para entrevistas” publicado no link
https://ufsb.edu.br/cfchs/images/CFCHS/Editais/Divulga%C3%A7%C3%A3o_chamado
_para_entrevistas_Bacharelado_em_Antropologia.pdf no dia 03/08/2022. A comissão
avaliadora deliberou por orientar as entrevistas conforme as seguintes perguntas: a)
nome completo e curso em que está matriculado; b) disponibilidade de tempo; c) se
recebe ou recebeu algum auxilio ou bolsa; d) se ingressou na UFSB através de
políticas de ação afirmativa, qual política; e) caso tenha recebido auxílio ou bolsa, se
está com pendências na prestação de contas; f) interesse em.participar de edital
relacionado com curso de antropologia; g) relação com os discentes, docentes e
servidores da UFSB. Conforme calendário com a divulgação dos horários e links das
entrevistas, a comissão iniciou as mesmas às 9h15. Estiveram ausentes xs seguintes
candidatxs: Enoque Espirito Santo Souza, Heider Araujo da Fonseca e Heleonora
Ferreira da Silva. Estiveram presentes xs seguintes candidatxs: Erinaldo José Pereira
da Silva; Uanderson Ribeiro Lage; Isis Ayres da Cruz; Beatriz Santos de Carvalho e
Lucas Soares Prudencio. Encerrado o momento das entrevistas às 11h20, os
membros da comissão avaliadora, observando as disposições do edital e as
informações prestadas pelxs candidatxs, atribuíram aos participantes a seguinte
ordem de classificação: 1) Isis Ayres da Cruz; 2) Lucas Soares Prudencio; 3) Beatriz
Santos de Carvalho; 4) Erinaldo José Pereira da Silva. X candidatx presente
Uanderson Ribeiro Lage não foi aprovado. Xs candidatxs ausentes foram
desclassificados. Nada mais a tratar, a comissão avaliadora concluiu os trabalhos às
11h40.
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