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RECOMENDAÇÕES AO   PÚBLICO   EXTERNO   NAS   SESSÕES REMOTAS - FASE 3  

Comissã�o  de  Seleçã�o  estãbelece  ãs  seguintes  recomendãço� es  de  ‘boãs  prã� ticãs  pãrã  ãs  sesso� es
remotãs’ dã Fãse 3: 

 As  entrevistãs  serã�o  ãcessí�veis  ão  pu� blico,  exceto ãos(ã" s)  cãndidãtos(ãs)  concorrentes,
conforme estipulãdo no editãl;

 O  ãcesso  ã  sessã� o  remotã  se  dãrã�  viã  link  do  “Google  Meet”  pãrã  cãdã  linhã  ã  ser
disponibilizãdo no site do progrãmã;

 Pãrã ãssistir  ãs  ãpresentãço� es  e  ãrguiço� es,  o  (ã)  interessãdo (ã)  deverã�  deixãr exibido seu
NOME e SOBRENOME pãrã identificãçã�o nã sãlã virtuãl;

 Nã�o serã�  dãdo ãcesso ã quem descumprir o estipulãdo no item ãnterior;

 O microfone deverã�  permãnecer desligado durãnte todo o tempo;

 Ao entrãr nã sãlã virtuãl, o  ví�deo deverã�  estãr ligãdo pãrã registro nã sessã�o por pãrte dos
membros ãvãliãdores, sendo em seguidã desligãdo e mãntido ãssim durãnte todo o tempo que
o(ã) interessãdo(ã) permãnecer nã sessã�o;

 Os pãrticipãntes nã�o poderã�o se mãnifestãr pelo chãt dã sãlã virtuãl, ã nã�o ser que ã bãncã
solicite ãlgumã informãçã�o;

 Recomendã-se ã cãdã pãrticipãnte um locãl e vestimentã ãdequãdos, tornãndo ã sessã�o virtuãl
num  ãmbiente  ãgrãdã�vel  e  respeitoso,  pãrã  nã�o  expor  ã  privãcidãde  de  suã  reside6nciã  e
fãmiliãres (ou de seu trãbãlho);

 A pãrtir do iní�cio dã ãpresentãçã�o e ãrguiçã�o do(ã) cãndidãto(ã) nã�o serã�  permitido o ãcesso
de  novos  pãrticipãntes  nã  sãlã  virtuãl,  ãte�  que  se  finãlize  ã  sessã�o,  pãrã  nã�o  prejudicãr  o
ãndãmento dos trãbãlhos.

 A9  bãncã ãvãliãdorã se reservã o direito de retirãr dã sãlã quãlquer pãrticipãnte que descumprir
ãlgumã dãs recomendãço� es elencãdãs.

Joã�o Pessoã, 17 de junho de 2021.
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