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Chamada Pública Nº 01/2020 

Seleção de Bolsistas de Pós-Graduação para Atuação em Projetos de 

Avaliação de Políticas Públicas 
 

 

 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
 

 

 

 O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), jurisdicionado à 

Secretaria de Estado da Economia de Goiás, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Goiás (FAPEG), torna pública a relação de candidatos inscritos para o processo de seleção 

de bolsistas de pós-graduação e formação de cadastro reserva para atuação no projeto “Avaliação de 

programas sociais da Organização da Voluntárias de Goiás (OVG)”, conforme Chamada nº 01/2020. 

 

 Os candidatos inscritos são: 

 

Candidato 
Horário da 
entrevista 

Link para acessar a entrevista via Google 
Meeting 

Lucas Ribeiro Marques 08:00 https://meet.google.com/gmw-bmei-pju 

Flávia Karasiaki Filene 08:20 https://meet.google.com/nsk-xsqk-fwh 

Cíntia Soares Rodrigues dos Santos 08:40 https://meet.google.com/hye-kgct-esr 

Leonardo Correia de Oliveira 09:00 https://meet.google.com/mjq-xkcw-hwd 

Juan Lucas Alves de Lima 09:20 https://meet.google.com/rev-caqu-efg 

Jheneffer Silva Santos Duarte 09:40 https://meet.google.com/pxk-fhbq-quj 

Maria Luiza Pereira Barretos 10:00 https://meet.google.com/pkb-jteh-kxq 

Graciano Garcia Marques Neto 10:20 https://meet.google.com/mxz-soau-rrq 

Ana Claudia Santo Lima 10:40 https://meet.google.com/nsh-ehpk-yuz 

José Wanderley Moura Nogueira 11:00 https://meet.google.com/you-dapb-sua 

 

 

1.1. Conforme o item 4.3. do REGULAMENTO da Chamada nº 01/2020, a avaliação dos critérios 

existentes no item 4 (CRITÉRIOS DE JULGAMENTO) se dará pela análise do Curriculum Vitae e 

entrevistas que serão realizadas, exclusivamente, por mecanismos de videoconferência. 

1.2. As videoconferências ocorrerão por meio da plataforma Google Meeting.  

1.3. Todas as entrevistas ocorrerão no dia 08/07/2020, quarta-feira, de acordo com os horários 

definidos na planilha acima.  

1.4. Os links para acesso a sala de videoconferência também estão disponíveis na tabela acima. Os 

links são individuais e correspondem a uma sala exclusiva para cada candidato. 

1.5. Solicita-se que os candidatos entrem nas suas respectivas salas de videoconferência com uma 

antecedência mínima de 20 min e aguardem a autorização para entrar na reunião.  
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1.6. Qualquer atraso que ocorrer no cronograma implicará no atraso de todos os agendamentos 

posteriores ao fato ocorrido. Portanto, solicita-se que os candidatos permaneçam conectados à sua 

respectiva sala de videoconferência por, pelo menos, 30 min. após o horário, previamente agendado. 

1.7. O candidato que não comparecer à entrevista, na data e horário agendado, conforme o item 1.3 

deste documento, será eliminado do processo seletivo.  

 

 

Goiânia, 06 de julho de 2020. 

 

 

 

Claudio André Gondim Nogueira 

Diretor-Executivo do IMB 


