
TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA ENTREVISTA E EXAME DE

PROFICIÊNCIA DE LÍNGUAS À DISTÂNCIA

Eu,  (nome do candidato/a), portador(a) do documento de identidade

(RG, CNH ou RNE) n° (número), inscrito sob o CPF n° (número), portador(a)

do telefone celular n° (prefixo-número) e do e-mail (xxxx@xxxx.xxx), ao optar

por participar do Processo Seletivo 2020 do Programa de Pós-Graduação em

Divulgação Científica e Cultural (PPG-DCC) da UNICAMP, declaro ter ciência

das condições especificadas abaixo, e estar de acordo com elas, caso seja

convocado(a) para entrevista e prova de proficiência de línguas:

 O(a) candidato(a) receberá por e-mail, até o dia 19/11/2020, 17 horas,

o convite (link) para a videoconferência em que a entrevista e a prova

de  línguas  acontecerão.  É  de  responsabilidade  do(a)  candidato(a)

enviar  até  20/11/2020,  17horas,  um e-mail  para  labjor@unicamp.br

comunicando caso não receba esta informação.

 O link para videoconferência é para uso exclusivo das atividades aqui

descritas e não pode ser compartilhado. 

 A entrevista e prova de línguas serão realizadas preferencialmente por

sistema  de  videoconferência  próprio  do  Laboratório  de  Estudos

Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp.

 É de responsabilidade dos(as) candidatos(as) providenciar equipamento

de informática (computador) necessário para videoconferência e conexão

com a internet, para participar da entrevista e prova de línguas.

 Em  função  de  problemas  técnicos  ou  dificuldades  de  acesso  no

momento da entrevista, ou previamente à sua realização, o Serviço de

Informática  do  PPG-DCC  está  autorizado  a  se  comunicar  com  o

número de telefone celular acima e/ou com o endereço de e-mail para

informar  a  utilização  de  outra  alternativa  para  a

realização/continuidade da entrevista.

 O(a) candidato(a) deve estar desacompanhado durante a entrevista e

o  exame  de  proficiência,  em  ambiente  que  propicie  a  realização

dessas atividades,  não deve realizar consultas ou receber qualquer

tipo  de  auxílio  externo,  e  deve  testar  seus  equipamentos  com

antecedência.

A Comissão de Pós-Graduação em Divulgação Cientifica e Cultural deverá

ser consultada para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este termo pelo e-

mail labjor@unicamp.br 

_________________________, __________ (Local, data)

_________________________________ (Nome completo)
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