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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gerência de Gestão de Recursos Humanos

 

Comunicação UEMG/GEGRH nº. 41/2020
Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.

  

Senhor Candidato Selecionado para a Etapa de Entrevista do PSS 04/2020,

 

De acordo com a possibilidade conferida no item 4.2.2 do edital do Sele�vo Simplificado
(PSS) 04/2020, a entrevista deste PSS será realizada por videoconferência, em decorrência das medidas
adotadas para prevenção ao contágio do COVID19. Dessa forma, vimos orientá-los quanto aos
procedimentos.

Você receberá, no e-mail cadastrado no ato da inscrição no presente processo, um link
para ingressar na entrevista, de acordo com o horário agendado para você, na Agenda de Entrevistas
publicada no presente sí�o eletrônico. A plataforma u�lizada será a Microso� Teams.

No dia e horário da sua entrevista, abrindo a mensagem que chegará no seu e-mail,
você deverá clicar em “Ingressar em Reunião do Microso� Teams”. Você pode optar por baixar o
aplica�vo no celular ou no equipamento que for u�lizar para o acesso à entrevista, e, nesse caso, na tela
que será aberta, você deverá escolher a opção de ingressar na reunião abrindo o aplica�vo. Caso
opte por não baixá-lo, você deverá clicar em “Em vez disso, ingressar na Web”. Na próxima tela,
você deverá se cer�ficar de que o áudio e o vídeo estão habilitados e inserir seu nome. Reiteramos que
nossa videoconferência se dará por meio de áudio e vídeo. Em seguida, vocês deverão aguardar para que
a equipe de entrevista aceite o acesso de vocês na reunião.

Solicitamos sua compreensão, caso a entrevista sofra algum atraso. Nesse caso,
orientamos que con�nue aguardando, na plataforma, até ser chamado para a entrevista. Em caso de
algum contratempo maior ou necessidade de reagendamento, entraremos em contato por telefone
durante o momento de espera.

Solicitamos atenção quanto às seguintes cláusulas do edital:

"4.2.2 Caso necessário, a entrevista poderá ser realizada por meio de videoconferência,
sendo de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador,
internet e aplica�vo a ser informado juntamente com as demais orientações através de comunicado no
no site da UEMG, no link Processo Sele�vo Simplificado (h�p://pss.uemg.br)."

"4.2.3 O candidato convocado para a segunda etapa deverá se iden�ficar, apresentando
original da carteira de iden�dade ou outro documento oficial com foto."

"4.2.4 O não comparecimento, bem como o atraso e/ou comparecimento fora do dia e/ou
horário es�pulado no item 4.2.1, implicará, automa�camente, na eliminação do candidato."

Até segunda-feira, dia 14/09/2020, às 19 horas, todos deverão ter recebido, por e-mail, o
convite para a videconferência. Caso não tenham recebido, favor entrar em contato conosco através do
Fale Conosco do PSS, pelo e-mail: processo.simplificado@uemg.br. Para outros esclarecimentos, também
estaremos disponíveis através do Fale Conosco.

 

 

André Soares

mailto:processo.simplificado@uemg.br
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Comissão Organizadora PSS Cargos Administra�vos

 

Luís Gustavo Basílio Lemos

Comissão Organizadora PSS Cargos Administra�vos

Documento assinado eletronicamente por André Soares, Servidor Público, em 14/09/2020, às 12:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luís Gustavo Basílio Lemos, Analista Universitário, em
14/09/2020, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19200298
e o código CRC 6E27A76D.
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