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COMUNICADO – RETIFICAÇÃO SOBRE A PROVA E ENTREVISTA DO 

PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA (EDITAL Nº 1/2021) 

Em virtude das restrições sanitárias devido aos avanços de casos da 

pandemia do covid-19, o processo de seleção em andamento terá as très (3) 

etapas, prova, entrevista e análise de currículo de forma remota, por web 

conferência, como uma reunião pela plataforma Google Meet,  nas datas já 

estabelecidas pelo edital 01/2021. 

Segue abaixo as novas normas para a seleção: 

1. A prova será no dia 16/02, às 09:00 horas, com duração de duas horas, sendo 

que o link para a reunião será enviado às 08:00 horas para todos os candidatos, 

por e-mail; 

2. Durante a prova (online), deverá ocorrer interação por áudio e vídeo em tempo 

real, dos candidatos e de pelo menos 2 membros da comissão; 

3. No mesmo dia 16/02, a comissão se reunirá também de forma remota para a 

correção e análise da prova escrita. E então às 16:00 horas será divulgado o 

resultado da prova, com os nomes dos candidatos aprovados, que passarão para 

a fase seguinte e a sequência do horário de cada entrevista, que deverá ser em 

ordem alfabética de acordo com os candidatos aprovados na prova escrita; 

4. A entrevista será no dia 17/02, à partir das 0:9:00 horas obdecendo a sequência 

estabelecida pela comissão, após o resultado da prova escrita. O link para cada 

entrevista será divulgado no dia 17/02, às 0:8:00 horas, para o e-mail dos 

candidatos; 

5. A comisão voltará a se reunir de forma remota para a etapa de análise do curículo 

dos candidatos aprovados, seguindo o cronograma do edital 01/2021, para os 

demais procedimentos;  

6. Em todas as etapas, cada reunião será gravada, para que seja registrado e 

documentado todo  processo. 

João Pessoa, 10/02/2022. 
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