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A fim de esclarecer o direito de acesso pú blico à s entrevistas, conforme definido no item 4.1.3 do
Edital Retificado 001/2020, a Comissã o de Seleçã o estabelece as seguintes recomendaçõ es de ‘boas
prá ticas para as sessõ es remotas’ da Fase 3:

 As entrevistas serã o acessíveis ao pú blico, exceto aos(à s) candidatos(as) concorrentes,
conforme estipulado no edital;
 O acesso a sessã o remota se dará via link do “Google Meet” para cada linha a ser
disponibilizado no site do programa;
 Para assistir as apresentaçõ es e arguiçõ es, o (a) interessado (a) deverá deixar exibido seu
NOME e SOBRENOME para identificaçã o na sala virtual;
 Nã o será dado acesso a quem descumprir o estipulado no item anterior;
 O microfone deverá permanecer desligado durante todo o tempo;
 Ao entrar na sala virtual, o vídeo deverá estar ligado para registro na sessã o por parte dos
membros avaliadores, sendo em seguida desligado e mantido assim durante todo o tempo que
o(a) interessado(a) permanecer na sessã o;
 Os participantes nã o poderã o se manifestar pelo chat da sala virtual, a nã o ser que a banca
solicite alguma informaçã o;
 Recomenda-se a cada participante um local e vestimenta adequados, tornando a sessã o virtual
num ambiente agradável e respeitoso, para nã o expor a privacidade de sua residência e
familiares (ou de seu trabalho);
 A partir do início da apresentaçã o e arguiçã o do(a) candidato(a) nã o será permitido o acesso
de novos participantes na sala virtual, até que se finalize a sessã o, para nã o prejudicar o
andamento dos trabalhos.
 À banca avaliadora se reserva o direito de retirar da sala qualquer participante que descumprir
alguma das recomendaçõ es elencadas.

Joã o Pessoa, 23 de junho de 2020.
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