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PROCESSO SELETIVO IF GOIANO

EDITAL N° 29 DE 2022

INSTITUTO FEDERAL GOIANO (IF GOIANO)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS MESTRADO

PROFISSIONAL

ORIENTAÇÕES PARA ENTREVISTAS/DEFESAS DAS CARTAS DE INTENÇÃO

A defesa consiste na apresentação oral da carta de intenção submetida no ato da
inscrição (± 10 minutos);

O(a) candidato(a) deverá manter a câmera ligada durante a entrevista/defesa da
carta de intenção;

A entrevista/defesa da carta de intenção será gravada;

Não é permitido o uso de slides (PowerPoint ou similares);

A apresentação oral da carta de intenção deverá ocorrer conforme informações
disposas na carta de intenção disponível no site do processo seletivo;

Após a defesa da carta de intenção, o(a) candidato(a) será arguido(a) (entrevista)
pela comissão responsável pelo processo seletivo (perguntas de cunho pessoal, com
respeito a privacidade), profissional e científico);



Recomenda-se aos(as) candidatos(as) disponibilidade de acesso a sala virtual
(Microsoft Teams) com no mínimo 30 minutos de antecedência no dia da
entrevista/defesa da carta de intenção, conforme data e horário pré- estabelecido no
anexo - DATA E HORÁRIO DAS ENTREVISTAS/DEFESAS DE CARTAS DE INTENÇÃO        
- disponível no site do processo seletivo.

Obs.: As entrevistas/defesas das cartas de intenção ocorrerão exclusivamente via
Microsoft Teams, conforme link disponibilizado, de forma individualizada no dia
28/02/2023. Para efeito de agenda do(a) candidato(a) e da Comissão de Seleção será
gerado um link no Meet. Através do link do Meet os(as) candidatos(as) poderão ser
contactados(as) quanto a eventualidades durante as entrevistas, como exemplo a
antecipação da entrevista, para o caso de candidato(a) que não comparecer.

IF Goiano - Campus Rio Verde, 28 de fevereiro de 2023.
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