
Programa de extensão Xadrez nas Comunidades

Convocação para segunda etapa dos processos seletivos 1 e 2 do edital de seleção de

bolsistas e voluntários – Pibex 2023

O programa de extensão Xadrez nas Comunidades, aprovado pelo Edital Pibex 2023, convoca

para a segunda etapa dos processos seletivos 1 e 2 do edital de seleção de bolsistas e voluntários

os seguintes candidatos:

1. PROCESSO SELETIVO 1

Candidatos(as) convocados(as), em ordem alfabética, para a segunda etapa do processo seletivo

1, destinado à atuação em projetos de xadrez oferecidos ao público novato e iniciante no xadrez: 

Eduardo Lucas Carazza de Oliveira

Fernanda Toledo de Oliveira Rodrigues

Gabriel Luiz Barreto

Matheus Luiz Marques de Lima

Sheila Chagas Egg

Wendell Christian Calixto Pinto

2. PROCESSO SELETIVO 2

Candidatos(as) convocados(as), em ordem alfabética, para a segunda etapa do processo seletivo

2, destinado à atuação em projetos de xadrez oferecidos ao público de nível intermediário no

xadrez: 

Cayo Rawlisom Castoril

Gabriel Luiz Barreto

Sheila Chagas Egg

Wendell Christian Calixto Pinto

Vitória Cristina Ventura

3. ENTREVISTA E PRÁTICA DE XADREZ



3.1 As entrevistas presenciais acontecerão na sexta-feira, 17 de março de 2023, das 9h30 às

11h30, na sala da Assessoria de Comunicação da UFSJ (Ascom), Campus Santo Antônio, São

João del-Rei. Os horários específicos de cada candidato serão enviados ainda hoje, 15 de março,

para o e-mail utilizado pelo candidato na inscrição.

3.2 A etapa 2 do processo seletivo terá, além da entrevista, uma prática de xadrez on-line. O

candidato  poderá  participar  dessa  prática  no  local  de  sua  preferência.  Caso  não  tenha

equipamento ou internet adequados, poderá participar na Assessoria de Comunicação da UFSJ.

Os horários específicos de cada candidato serão enviados ainda hoje, 15 de março, para o e-mail

utilizado pelo candidato na inscrição. A prática será dividida em três partes: 

i) puzzle (tempo máximo de 3 minutos para realização); 

ii) item específico referente ao processo seletivo 1 ou 2 (tempo máximo de 12 minutos para sua

realização); e 

iii) partida dissertativa (controle de tempo 10+0).

Tempo total estimado: aproximadamente 35 minutos.

Para os candidatos que foram selecionados em ambos processos seletivos, os itens i) e iii) serão

os mesmos. Já o item ii) será realizado duas vezes: uma referente ao processo seletivo 1 e a

segunda, referente ao processo seletivo 2. 

Tempo total estimado: aproximadamente 47 minutos. 

4. RESULTADO

O  resultado  da  segunda  etapa  será  divulgado  até  20  de  março  de  2023,  no  site

www.ufsj.edu.br/ascom

São João del-Rei, 15 de março de 2023

Rogério Almeida Alvarenga

Coordenador do programa de extensão Xadrez nas Comunidades

Ricardo Ducatti Colpas

Vice-coordenador do programa de extensão Xadrez nas Comunidades

http://www.ufsj.edu.br/ascom

