
 

CHAMADA INTERNA DE SELEÇÃO 003/2022 – LIVING LAB BIOBASED BATTLE 
 

AVAILIAÇÃO ORAL – LISTA DE HORÁRIOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
DATA: 13/10/2022 – MANHÃ 
APRESENTAÇÕES ONLINE  

Divulgação feita seguindo o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709) 

MANHÃ 
 

 NÚMERO DE MATRÍCULA HORÁRIO 

1. 215150011 9h 

2. 164200049 9h15 

3. 212100017 9h30 

4. 180800073 9h45 

5. 192450010 10h 

6. 210750034 10h15 

7. 214550018 10h30 

8. 202750029 10h45 

9. 194250007 11h 

10. 210750027 11h15 

11. 204550035 (candidato com pendências) * 11h30 

12. 194250013 11h45 

13. 194550014 12h 

* O(a) candidato(a) listado(a) com pendências deverá acessar o sistema de inscrições, verificar qual o problema e saná-lo o mais breve possível com a 
ASSIN, sob pena de não poder participar das apresentações orais.  



 

AVISOS IMPORTANTES: 

 O link para as apresentações será enviado diretamente para o e-mail do(a) candidato(a) cadastrado na plataforma de inscrições. 
 A ordem de apresentações dos(as) candidatos(as) foi estabelecida de acordo com a ordem alfabética. 
 Candidatos(as) que estiverem com alguma pendência não serão avaliados(as). 
 Os(as) candidatos(as) deverão respeitar os horários previstos para as apresentações. Atrasos ou não comparecimentos serão tratados como 

desistência do(a) candidato(a). A banca se reserva ao direito de não atender algum(a) candidato(a) em caso de atraso. 
 Solicitamos aos(às) candidatos(as) que estejam prontos com, pelo menos, 10 minutos de antecedência em relação ao horário de sua apresentação e 

que permaneçam com seus e-mails abertos. Caso algum(a) candidato(a) não compareça ou atrase, tentaremos acionar o(a) candidato(a) seguinte 
para adiantar os trabalhos da banca.  

 A ASSIN não se responsabiliza por falhas técnicas, problemas de acesso à internet ou outras situações dessa natureza que venham a surgir. 
 Os(as) candidatos(as) terão uma janela total de 15 minutos para a avaliação oral. O gerenciamento do horário, bem como o tempo para 

apresentação e considerações serão definidos pela banca.  


