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Convocação para as Entrevistas

Diante do número de candidatos e da possibilidade de realizar as entrevistas de forma remota
(item 7.9), via webconferência, convocamos os candidatos a estarem presentes nas seguintes
salas virtuais:

Área da seleção Horário Endereço da sala virtual

Redes/TI 8h00 https://meet.google.com/ykr-stts-bik

Redes/CAD 9h00 https://meet.google.com/eaw-fbis-dtw

Desenvolvimento 13h00 https://meet.google.com/kky-icte-oqk

Manutenção 15h30 https://meet.google.com/xbe-qkjv-yrv

Disposições gerais:

1. Cada endereço acima refere-se a uma sala de espera virtual para as entrevistas. Por sua
vez, as entrevistas serão realizadas individualmente, em uma outra sala a ser divulgada
apenas nessa sala de espera.

2. Não  é  possível  que  um candidato  realize  sua  entrevista  em uma  sala  ou  horário
diferente da prevista para ele, uma vez que são bancas avaliadoras diferentes.

3. Todos os candidatos deverão chegar no horário agendado. A ordem de chegada na sala
será  a  ordem  de  chamada  para  as  entrevistas.  Os  próprios  candidatos  deverão
organizar a fila de chamada na sala de espera. 

4. O candidato  que  se ausentar  da  sala  poderá  voltar  até  a  banca convocar  o último
candidato presente para entrevista.  Nesse caso, ele ocupará o último lugar nesta fila
para as entrevistas.

5. Uma vez que a banca examinadora esgote a lista de candidatos presentes na sala de
espera, as entrevistas naquela área serão automaticamente finalizadas.  Os candidatos
não entrevistados receberão a nota zero nessa etapa.

6. A banca examinadora ou a UFAL não se responsabilizam por eventuais problemas de
conexão com a Internet ou fornecimento de energia elétrica. Em caso de desconexão, a
banca  examinadora  aguardará  10min para  que o candidato  restaure  sua conexão e
volte para avaliação.

7. Durante  a  entrevista,  os  candidatos  deverão  manter  microfone  e  câmera  abertos.
Durante a permanência na sala de espera, isso é opcional, entretanto todos deverão
zelar pela boa conduta, cordialidade e respeito para com os demais. 

Arapiraca, 20 de janeiro de 2021

Rômulo Nunes de Oliveira
Coordenador do GTI
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