
ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO ORAL E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES (NOVOS HORÁRIOS) 

EDITAL DE SELEÇÃO 05/2020 – PAINT (ENIT e INSA) 

AVALIAÇÃO ORAL E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES (PAINT) 

A Avaliação Oral e a Apresentação do Plano de Atividades do programa PAINT (ENIT e INSA) será realizado no dia 18 de novembro de 2019 (período 
da tarde), conforme item 9.1 do edital de seleção. Abaixo, algumas informações / orientações importantes para a avaliação:  

 Data da avaliação oral e apresentação do Plano de Atividades do programa PAINT: 18 de novembro de 2019

 Horários da avaliação: dia 18/11 – entre 15h às 17h (se for necessário)

 Local: 18/11 – sala 1.15 PAV-CSA (Pavilhão de Aulas – Campus Santo Antônio)

 Como fico sabendo que horário vou realizar minha apresentação? Será divulgado na página da ASSIN a lista individual de apresentações.

 Qual o critério utilizado para a marcação dos horários de apresentação? As apresentações serão agendadas por ordem alfabética, iniciando às
13h30.

 Horário de chegada dos(as) candidatos(as): antecedência de 15 minutos

 Se eu não chegar no horário previsto, o que acontece? Os membros da banca estão autorizados a passar outros(as) candidatos(as) na frente
daqueles(as) que não chegarem no horário determinado. Ficará a cargo da banca decidir se atenderá candidatos(as) fora do horário e da ordem de
apresentações ou não.

 O que levar? Plano de Trabalho em três vias (uma para você consultar durante sua apresentação) e os outros dois para os membros da banca.

 Quanto tempo tenho para realizar minha apresentação? Você terá uma janela de 20 (vinte) minutos entre uma apresentação e outra. A banca
definirá como será a divisão para a apresentação. Exemplo: 15 minutos para apresentação e 5 minutos para perguntas e outros questionamentos.

 Cheguei atrasado, ainda posso fazer a avaliação? A banca definirá se aceitará apresentações de candidatos(as) que não chegaram no horário
previsto. Acabou o tempo e não terminei minha apresentação, o que acontece? A banca interromperá sua apresentação e você será avaliado
pelo que apresentou.


