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7.1.4 Realização de entrevista na plataforma Google Meet. Os candidatos deverão ingressar na sala de 

recepção às 13:00 por meio do link: meet.google.com/gwp-xviu-ooi. A entrevista será realizada em outra 

sala para a qual os candidatos serão redirecionados pelo recepcionista, conforme a ordem definida pela banca 

por livre critério no dia das entrevistas. ................................................ 7.1.4.2 O candidato terá uma tolerância 

de até 10 minutos para ingressar na sala de recepção Google Meet na data e horário divulgado no site do 

PPGDI conforme o item 7.1.4.1. A sala será aberta 15 minutos antes da realização das entrevistas para recepção, 

teste de conectividade e acesso ao link da sala virtual de realização das entrevistas. 7.1.4.3 O candidato terá 

uma tolerância de até 10 minutos para ingressar na sala Google Meet após o redirecionamento para as salas 

nas quais serão realizadas as entrevistas. 7.1.4.4 Em caso de perda de conexão por parte do candidato durante 

a entrevista, este poderá retornar à sala Google Meet ao final das entrevistas dos demais candidatos. Caso o 

candidato seja o último da sessão, a banca examinadora aguardará até 30 minutos para o retorno. 7.1.4.5 Em 

caso de instabilidade de conexão que leve a problemas de áudio ou imagem que impossibilitem a comunicação 

com a banca examinadora ou a perda de conexão sem previsão de retorno, a banca irá deliberar sobre a uma 

nova data e horário para entrevista. 
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Vitória, 15 de março de 2022. 

 


