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ORIENTAÇÕES PARA A ENTREVISTA 

 

 

1. Diante do atual cenário de Pandemia, a Comissão de Seleção do 

Processo Seletivo de candidatos(as) a vaga na Especialização em Ensino de 

Química e Física para o Ensino Médio, amparada no Edital Nº. 148, de 07 de 

dezembro de 2020, nos itens 6.11 e 6.12 e nos critérios de avaliação constantes 

do Barema de entrevista (Anexo V), determina que a terceira etapa (entrevista) 

seja realizada por meio de plataforma(s) virtual(is), preferencialmente pela 

plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

2. A ação a ser realizada nesta etapa do Processo Seletivo (entrevista 

virtual) está condicionada às recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de medidas restritivas de combate à pandemia da COVID-19. 

3. A partir de segunda-feira, dia 26/04/2020, a Comissão entrará em contato 

via telefone e/ou e-mail para confirmação do agendamento da entrevista virtual. 

4. A data e o horário da entrevista serão estabelecidos pela Comissão de 

Seleção, respeitando-se o período disponibilizado no Cronograma. ATENÇÃO: 

quando necessário, pode haver alteração de data e horário, que serão definidos 

e comunicados pela Comissão; 

5. De acordo com o item 6.12, o(a) candidato(a) deve ser responsável por 

todos os recursos necessários para possibilitar a sua entrevista no horário 

previamente agendado. Portanto, o devido acesso (ou sua providência) aos 

equipamentos (como PC, notebook, tablet, celular) e à internet, no dia e horário, 

é de responsabilidade única do(a) candidato(a); 

6. A Comissão disponibilizará ao(à) candidato(a) o link de acesso para o 

espaço virtual, preferencialmente por e-mail, em até 10 (dez) minutos antes do 

horário de início da entrevista; 



 

7. O não comparecimento do(a) candidato(a) na data e no horário 

agendados implicará nota zero nesta etapa;  

8. A tolerância máxima de espera do(a) candidato(a) será de 10 minutos.  

  

 

 

 

 

 

Senhor do Bonfim, 26 de abril de 2021. 

 

 

________________________________ 

Juracir Silva Santos 

Coordenador da Pós-Graduação em Ensino de Química e Física para o Ensino Médio  

Portaria n° 1352/2019, de 21 de maio de 2019  

Presidente da Comissão do Processo Seletivo - Turma 2021 – 2022. 


