PROCESSO SELETIVO Nº 10/2020
RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 E CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 2
A FUNPEC – Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura divulga o Resultado Final da Etapa 1 e a
Convocação para Etapa 2 do Processo Seletivo 10/2020 – Cargos: 105, 106 e 107.

1. DAS RESPOSTAS DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO – ETAPA 1
NÃO HOUVE PEDIDOS CADASTRADOS.

2. DO RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 – CARGO: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JR
(DESENVOLVIMENTO FRONT-END) - 105
CLASSIFICAÇÃO

NOME

DATA DE

PONTUAÇÃO

NASCIMENTO

ETAPA 1

SITUAÇÃO

1

ALDERIAN GOMES DE GOIS

14/08/1985

5,5

CLASSIFICADO (A)

2

RENAN FARIAS FELIPE

28/04/1995

3,0

CLASSIFICADO (A)

3

FRANCISCO JÂNIO BATISTA

0,5

CLASSIFICADO (A)

23/03/1993

XAVIER JUNIOR

3. DO RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 – CARGO: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JR
(DESENVOLVIMENTO BACK-END) - 106
CLASSIFICAÇÃO

1

NOME

ALDERIAN GOMES DE GOIS

DATA DE

PONTUAÇÃO

NASCIMENTO

ETAPA 1

14/08/1985

2,0

SITUAÇÃO

CLASSIFICADO (A)

4. DO RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 – CARGO: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JR
(DESENVOLVIMENTO FULL-STACK) - 107
CLASSIFICAÇÃO

NOME

1

IGOR DE CARVALHO NEGÓCIO

2

FRANCISCO JÂNIO BATISTA XAVIER
JUNIOR

DATA DE

PONTUAÇÃO

NASCIMENTO

ETAPA 1

25/11/995

4,0

CLASSIFICADO (A)

0,5

CLASSIFICADO (A)

23/03/1993

SITUAÇÃO

5. DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 2 – AVALIAÇÃO TÉCNICA
CARGO

DATA

HORÁRIO

105

03/12/2020
(quinta-feira)

14h00min às
16h00min –
1º ao 3º
classificado

106

04/12/2020
(sexta-feira)

14h00min às
16h00min –
1º classificado

107

04/12/2020
(sexta-feira)

14h00min às
16h00min –
1º ao 2º
classificado

LOCAL
Seguindo as recomendações do Ministério da
Saúde no que se refere às medidas preventivas
contra o coronavírus, a entrevista técnica será
realizada de forma remota por videoconferência,
através da plataforma Google Meet através do
link: meet.google.com/rcj-qroh-cdw .
Seguindo as recomendações do Ministério da
Saúde no que se refere às medidas preventivas
contra o coronavírus, a entrevista técnica será
realizada de forma remota por videoconferência,
através da plataforma Google Meet através do
link: meet.google.com/ioq-ymtz-bqx .
Seguindo as recomendações do Ministério da
Saúde no que se refere às medidas preventivas
contra o coronavírus, a entrevista técnica será
realizada de forma remota por videoconferência,
através da plataforma Google Meet através do
link: meet.google.com/yhi-fgqd-mze .

Observações:
1. Os seguintes requisitos são necessários: Notebook ou PC equipado com: Headset (fone de ouvido com
microfone); WebCam (câmera) e Conectividade com a internet.
2. Será necessário que cada candidato mantenha a câmera aberta e o microfone fechado durante a duração da
avaliação técnica. Caso o(a) candidato(a) precise comunicar algo pela chamada, ele deve clicar em “levantar a mão”.

Os candidatos devem se conectar na data e horário estabelecido para a vaga concorrida conforme tabela abaixo.
Recomendamos que se conectem com 5 minutos de antecedência.
Na hora estabelecida será disponibilizado o link para a plataforma de realização da avaliação, que terá duração de 2
horas. Após decorrido este tempo os candidatos não poderão mais modificar ou submeter suas respostas. Não será
fornecido tempo adicional.
Não nos responsabilizamos por problemas técnicos, como por exemplo problemas na conexão da internet.
Certifique-se das condições necessárias para a realização da prova durante o tempo previsto.
Na ligação informaremos em 5 e 1 minuto(s) antes de finalizar o tempo limite. Não será fornecido tempo adicional.

Recomendações para Entrevista Online:
• Teste previamente o computador e o acesso ao Google Meet;
• Preferencialmente, realize a entrevista em casa, em um ambiente silencioso;
• O ambiente deve ter boa iluminação para que a webcam possa filmar adequadamente;
• Feche todos os programas ou abas do navegador que não estiverem sendo utilizados para evitar ruídos e

distrações.

a.
b.
c.
d.
e.

Convocamos os candidatos classificados aos cargos 105 ao 107 para a realização da Etapa 2 (dois) do Processo
Seletivo - Avaliação Técnica, a ser realizada nos dias e horários especificados no quadro acima.
Confirmar presença através do e-mail ps102020@funpec.br .
Acessar o link, disponibilizado no quadro acima, no horário determinado.
O não comparecimento do candidato, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência e resultará na sua
eliminação automática do processo seletivo.
Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão do Grupo de Recursos Humanos da FUNPEC e
comissão de seleção responsável pelo processo.

Natal, 27 de novembro de 2020.
Grupo de Recursos Humanos/FUNPEC

