
 MNPEF - PROCESSO SELETIVO 2023 
 POLO 02 – UFCAT 

 Cronograma da Prova de Defesa de Memorial dos candidatos classificados para a 
 segunda etapa do processo seletivo 2023. 

 ATENÇÃO: 

 1)  Poderão  participar  desta  fase  do  processo  seletivo  os  candidatos  aprovados  na  prova  escrita 
 (primeira  fase  do  processo  seletivo)  que  sejam  portadores  de  diplomas  de  graduação  em 
 Física  (Licenciatura  ou  Bacharelado)  ou  áreas  afins,  em  cursos  reconhecidos  pelo  Ministério 
 de  Educação,  ou  estudantes  do  último  semestre  desses  cursos.  Estes,  por  sua  vez,  deverão 
 comprovar a conclusão do curso até a data da matrícula. 

 2)  A  não  entrega  dos  documentos  indicados  no  item  2.7  do  Edital  Nacional  e  2.2  do  Edital 
 Complementar  do  Polo  implica  na  eliminação  do  candidato  no  processo  seletivo,  conforme  o 
 item  2.12  do  Edital  Nacional.  O  prazo  final  para  o  envio  da  documentação  completa  ao  polo 
 é  04/11/2023  ,  presencialmente,  na  secretaria  do  polo  ou  em  arquivo  pdf  no  e-mail: 
 mnpef.cac@gmail.com  . 

 3)  Os  candidatos  que  optaram  por  fazer  a  Defesa  de  Memorial  online  e  não  acessarem  a  sala 
 virtual  prevista  na  data  e  hora  indicadas  na  tabela  abaixo  terão  grau  zero  nesta  prova  e  serão 
 eliminados  do  processo  seletivo.  É  de  responsabilidade  do  candidato  a  garantia  das  condições 
 técnicas  de  equipamentos  e  acesso  à  internet  para  realização  da  prova.  O  MNPEF  não  se 
 responsabiliza por problemas técnicos que venham a ocorrer durante a realização da prova. 

 4)  Os  candidatos  que  optaram  por  fazer  a  Defesa  de  Memorial  presencial  e  não 
 comparecerem  ao  local,  data  e  hora  indicados  na  tabela  abaixo  terão  grau  zero  nesta  prova  e 
 serão eliminados do processo seletivo. 

 DATA: 10/11/2022 

 CANDIDATO  HORA  LOCAL/LINK 
 Isaque Alcântara Santana  9h00  meet.google.com/hvf-mgvt-mqk 

 Jean Flavio Araujo Barbosa  9h30  meet.google.com/xus-rrhd-wvm 
 Joel Túlio Muniz de Lemos Couto  10h00  meet.google.com/bsp-npxq-kfv 

 Kelvin Fernandes da Fonseca Junior  10h30  meet.google.com/zgr-eiiz-use 
 Rafael Afonso de Oliveira  11h00  meet.google.com/uru-tsbm-sea 

 Lucas Jardel Alves da Silva  14h00  Sala 267 Bloco M 
 Rafael Bernardino da Silva  14h30  Sala 267 Bloco M 

 Catalão, 25 de outubro de 2022 
 Comissão de Seleção Local do Polo 02 – UFCAT do MNPEF 
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