
 

 

SELEÇÃO SMASAC 01/2020 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) implementou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus-COVID-19, por meio dos 

Decretos nº 17.297 e 17.298/2020 e demais normativas publicadas em decorrência dos 

Decretos. Em atendimento às recomendações da PBH e dos órgãos de saúde competentes, 

de modo a preservar a saúde e garantir a segurança dos (as) candidatos (as) e dos (as) 

entrevistadores (es), as entrevistas serão realizadas conforme as orientações abaixo. 

 

Orientações para entrevista: 

 

1. As entrevistas serão realizadas na modalidade virtual. 

 

2. Foram convocados candidatos(as) para entrevista extraordinária e presencial, 

considerando a impossibilidade de participação de entrevista telepresencial por 

indisposição de meios tecnológicos. As situações excepcionais foram identificadas a 

partir do retorno de cada candidato (a) à comunicação por e-mail realizada pela 

Comissão Organizadora, conforme Comunicado publicado no DOM em 23 de abril 

de 2020. A entrevista acontecerá com equipes com os devidos cuidados, respeitando 

todas as regras de prevenção ao contágio da COVID-19, garantindo espaço amplo, 

ventilado, com possibilidade de higienização das mãos, utilização de máscaras, com 

distanciamento mínimo de 2 metros entre o (a) candidato (a) e os (as) entrevistadores 

(as). Todo(as) devem comparecer necessariamente com máscaras protetoras para 

disseminação do COVID-19 e seguirem as orientações das equipes em relação aos 

procedimentos de distância e higienização das mãos antes e pós a sua presença.  

 

3. Para os (as) candidatos (as) que compõem os grupos de riscos ou que apresentem 

sintomas respiratórios, mesmo que não tenham a recomendação médica de 

isolamento social, ou a confirmação do diagnóstico de COVID-2019, as entrevistas 

serão realizadas, exclusivamente, na modalidade virtual. Compõem grupos de risco: 

idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, 

diabetes, pulmonares, cardíacas, renais e imunossuprimidos (com baixa defesa do 

corpo).  

 

4. As entrevistas na modalidade virtual serão realizadas por meio do 

aplicativo Hangouts Meet, também conhecido como Google Meet, utilizado pela 

PBH para a realização de atividades remotas.  

 

5. Para a realização da entrevista na modalidade virtual, o (a) candidato (a) precisará 

dos seguintes recursos: e-mail informado à Comissão Organizadora; computador, 

notebook, tablet, smartphone, ou outro dispositivo que possa ser utilizado para 

acessar o aplicativo; possuir câmera, microfone e saída de áudio no dispositivo em 

que for ser utilizado o aplicativo (acopladas nos aparelhos ou ligada a eles); acesso à 

internet. O microfone e a câmera deverão estar acionados no momento de realização 

da entrevista.  

 



 

 

6. O agendamento da entrevista virtual será feito previamente por meio da criação de 

evento da agenda google, direcionado ao e-mail informado pelo (a) candidato (a), 24 

horas antes do horário de início de cada entrevista. O (a) candidato (a) deverá aceitar 

o convite, no próprio agendamento, clicando na palavra “Sim” para a pergunta “Você 

vai?”.  

 

7. No evento a ser enviado por e-mail constará o link para acesso à reunião no Hangouts 

Meet (Google Meet). No dia da entrevista, o (a) candidato (a) deverá estar preparado 

(a) e presente na videochamada, 05 (cinco) minutos antes do horário de início da 

entrevista. Para participar da videochamada, o (a) candidato (a) deverá clicar no 

referido link para iniciar o processo e em seguida, clicar em “Participar”.  

 

8. A partir do horário de início da entrevista, não será permitido ao (à) candidato (a) 

interrompê-la por nenhum motivo. Em situação excepcional de queda da conexão da 

internet dos (as) entrevistadores (as) e, ou do (a) candidato (a), sem retorno em até 

05 (cinco minutos), a entrevista será encerrada e reagendada.  

 

9. Recomenda-se que o (a) candidato (a), no dia e horário da entrevista virtual, reserve 

um espaço sem ruídos, que possibilite uma participação atenta, com o mínimo 

possível de interferências. Sugere-se a utilização de fones de ouvido, caso seja 

possível, a fim de minimizar interferência de ruídos externos.  

 

10. No caso excepcional das entrevistas presenciais, estas serão realizadas no prédio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar, e Cidadania, 

localizado à Av. Afonso Pena, nº 342, Centro, Belo Horizonte, nas salas 

discriminadas na tabela específica de Entrevista Individual Presencial publicada na 

convocação.  

 

11. O (a) candidato (a) que, excepcionalmente, realizará a entrevista individual 

presencial, deverá se apresentar 10 (dez) minutos antes do horário de início de sua 

entrevista.  

 

12. O (a) candidato (a), tanto na entrevista virtual quanto na entrevista presencial,  deverá 

apresentar documento de identificação, com foto, no momento que for solicitado pelo 

(a) entrevistador (a).  

 

13. Todas as entrevistas, virtuais e presenciais, serão gravadas.  

 

14. Será considerado eliminado o (a) candidato (a) que não comparecer à entrevista 

individual, virtual ou presencial, na data e horário publicados, sendo tolerado um 

atraso máximo de 5 (cinco) minutos, conforme previsto no item 5.3.6 do Edital. 
 

 

Belo Horizonte, 08 de maio de 2020 

 

 

José Ferreira da Crus 

Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania 



 

 

 
 


