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LINK DE ACESSO A SALA VIRTUAL E ORIENTAÇÕES PARA AS ENTREVISTAS - 2ª 

ETAPA 

 

Comunicado 
 

Prezados(as) Candidatos(as). 
 

As entrevistas serão realizadas de forma remota e o link de acesso a sala virtual foi encaminhado para cada candidato(a) 

aprovado(a) para a 2ª Etapa, pelo e-mail informado no ato da inscrição. 

 

Para a entrevista,  deverão seguir os seguintes passos: 

1- Entrar no link enviado por e-mail, colocando ID da reunião  e senha de acesso . 

2-Ao entrar na sala, ajuste o áudio clicando em " Ligar usando Áudio da Internet"  

3- Aguarde para ter a sua entrada autorizada. 

4- Ao entrar,  ligue a câmera. Essa deve ficar ligada durante toda a entrevista. A mesma será gravada. 

 

Observações importantes: 

1-Use preferencialmente  um computador ou notebook para o acesso a entrevista.  

2- Certifique-se que sua internet está funcionando adequadamente.  

3- Caso haja alguma instabilidade durante a entrevista e não seja possível concluí-la , você terá outra oportunidade 

de concluir os minutos restantes da entrevista ao final do turno e dia da sua entrevista.  

4- Qualquer problema ao entrar na sala, favor entrar em contato com o email selecaompspjc@gmail.com . 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Seleção . 

 

Entrar na reunião Zoom: 

https://xxxxx.zoom.us/j/xxxxxxxxxx?pwd=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (endereço informado no e-mail) 

 

ID da reunião: XXXXXXXXXX (ID informado no e-mail do candidato) 

Senha de acesso: XXXXXX (senha informada por e-mail do candidato) 

 

Dispositivo móvel de um toque 

+13017158592,,XXXXXXXX5#,,,,*XXXXX# Estados Unidos da América (Washington D.C) 

+13126266799,,XXXXXXXXX#,,,,*XXXXX# Estados Unidos da América (Chicago) 

 

Discar pelo seu local 

        +XXXXXXXXXXX Estados Unidos da América (Washington D.C) 

        + XXXXXXXXXXX  Estados Unidos da América (Chicago) 

        + XXXXXXXXXXX  Estados Unidos da América (Houston) 

        + XXXXXXXXXXX  Estados Unidos da América (San Jose) 

mailto:selecaompspjc@gmail.com
callto:+1%20312%20626%206799
callto:+1%20346%20248%207799
callto:+1%20669%20900%206833
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        + XXXXXXXXXXX  Estados Unidos da América (New York) 

        XXXXXXXXXXX Estados Unidos da América (Tacoma) 

ID da reunião:  XXXXXXXXXXX  

Senha de acesso: XXXX 

Localizar seu número local: https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

callto:+1%20929%20205%206099
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

