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RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS NAS SESSÕES REMOTAS - FASE 3

A fim de esclarecer o direito de acesso pú� blico a� s entrevistas,  conforme definido no item 4.1.3 do
Edital Retificado 001/2020, a Comissa"o de Seleça"o estabelece as segúintes recomendaço" es de ‘boas
pra� ticas para as sesso" es remotas’ aos candidatos da Fase 3: 

 As entrevistas sera"o acessí�veis ao pú� blico,  exceto aos(a� s) candidatos(as) concorrentes, conforme
estipúlado no edital;

 O acesso a sessa" o remota se dara�  via link do “Google Meet” para cada linha a ser disponibilizado no
site do programa;

 O(A)  candidato(a)  devera�  deixar  exibido  seú  NOME  e  SOBRENOME  para  identificaça"o  na  sala
virtúal;

 O microfone devera�  permanecer desligado dúrante todo o tempo, exceto qúando da apresentaça"o
e argúiça"o do(a) candidato(a);

 Ao entrar na sala virtúal, o ví�deo devera�  estar ligado em toda a sessa"o;

 O(A) candidato(a) na"o podera�  se manifestar pelo chat da sala virtúal, a na"o ser qúe a banca solicite
algúma informaça"o;

 Recomenda-se a cada candidato(a) úm local e vestimenta adeqúados, tornando a sessa"o virtúal
núm ambiente agrada�vel e respeitoso, para na"o expor a privacidade de súa reside;ncia e familiares
(oú de seú trabalho);

 E<  de  responsabilidade  do(a)  candidato(a),  conforme  edital,  o  acesso  aos  meios  tecnolo� gicos  e
conexa"o com a internet para participaça"o na sessa"o virtúal;

 O(A)  candidato(a)  tera�  ate�  10  minútos para  a  apresentaça"o  do  plano  de  trabalho,  na"o  sendo
permitido o úso de qúaisqúer recúrsos aúdiovisúais, como compartilhar telas de slides, imagens,
figúras, conforme item 4.1.3 do Edital;

 Apo� s apresentaça"o, a banca avaliadora tera�  ate�  15 minútos para argúir a(o) candidato(a);

 Se, dúrante a apresentaça"o do(a) candidato(a) na sessa"o virtúal, for constatada pela banca algúma
intercorre;ncia significativa de responsabilidade te�cnica da UFPB; e se a videoconfere;ncia na"o possa
transcorrer de maneira a permitir a comúnicaça"o entre a banca avaliadora e o(a) candidato(a); e se
ainda algúma sitúaça"o identificada venha a prejúdicar o andamento da sessa"o,  esta podera�  ser
súspensa a crite�rio dos membros avaliadores e comúnicada imediatamente a�  comissa"o do processo
seletivo;

 A  comissa"o  na" o  se  responsabilizara�  por  problemas  de  conectividade  oú  de  acesso  a� (s)
plataforma(s) de virtúalizaça"o qúe sejam oriúndos do(a) candidato(a);

 Caso na"o seja possí�vel a realizaça"o da apresentaça"o e argúiça"o por aúse;ncia do(a) candidato(a) oú
por problemas te�cnicos de conexa"o oú de eqúipamentos relacionados ao(a� ) candidato(a), este(a)
tera�  nota zero na Fase 3;

Joa"o Pessoa, 23 de júnho de 2020.
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