PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SUGESP - EDITAL 01/22
ORIENTAÇÕES GERAIS
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
A fim de garantir a licitude do processo, a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
será gravada, conforme as orientações abaixo:
1. A prova será gravada por meio do aplicativo Google Meet, utilizado pela PBH para a
realização de atividades remotas.
2. Para a gravação da prova, 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. A câmera deverá estar acionada durante toda a
realização da prova e o microfone desabilitado.
3. O(A) candidato(a) deverá acessar o link disponibilizado via e-mail, às 14 horas, para
iniciar o processo e em seguida, clicar em “Participar”.
4. A partir do horário de início da prova, não será permitido ao(à) candidato(a) interrompê-la
por nenhum motivo.
5. Recomenda-se que o(a) candidato(a), no dia e horário da prova, 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 a
interferência de ruídos externos.
6. A identificação dos(as) candidatos(as) iniciará às 14 horas. O(a) candidato(a), deverá
apresentar documento de identificação, com foto, no momento que for solicitado pelo(a)
fiscal.
7. Será considerado eliminado do Processo Seletivo, o(a) candidato(a) que não ingressar na
sala virtual do Google Meet, e se identificar, conforme disposto no item 6.
8. O ingresso na sala sala virtual do Google Meet para realização da prova, implica na
autorização por parte do(a) candidato(a) no compartilhamento das imagens e dos seus
respectivos dados pessoais, para utilização, exclusivamente, neste processo seletivo,
conforme previsto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

