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COMUNICADO
A Comissão de Seleção ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, reunida em 22 de fevereiro de 2021,
CONSIDERANDO as dificuldades encontradas para a operacionalização das entrevistas em formato on-line
por intermédio da ferramenta Google Meet, nos termos do item 9.6. do Edital, tendo em vista a instabilidade
de sinal e, não raras as vezes, a inexistência de sinal de internet tanto no município de Tabatinga quanto nos
demais municípios sob jurisdição do DSEI Alto Rio Solimões onde encontra-se grande parte dos candidatos
aptos à entrevista;
CONSIDERANDO que tais instabilidades e ausências de sinal de internet comprometem a eficácia do
certame tornando-se inviável a realização das mesmas pela referida ferramenta;
CONSIDERANDO a necessidade de garantiria à universalidade do processo igualitário a todos os candidatos
de forma transparente e ilibada, resolve:

1. As entrevistas poderão ser realizadas por intermédio de ligação telefônica para cada candidato,
cabendo à Comissão o devido registro da ligação via “print” do histórico de chamadas do aparelho
celular que foi realizada a mesma e, se possível, gravação de áudio da entrevista, devendo ser
devidamente comunicada a cada candidato.
2. Deverão, ainda, no momento da entrevista, serem conferidos os dados pessoais do candidato e
outras informações julgadas necessárias pela Comissão de Seleção.
3. Fica prorrogado o período das entrevistas compreendido entre 25 de fevereiro a 19 de março de
2021, aí computando-se somente os dias úteis.
4. Considerando a instabilidade de sinal de internet e telefone, não haverá marcação de horário
individualizado, ficando os candidatos cientes que poderão ser contatados, em dia útil, dentro do
período de entrevistas estipulado no presente Comunicado, no horário compreendido entre às
09h00 e 20h00, horário oficial de Brasília, para a realização da sua entrevista.

Tabatinga, AM, 23 de fevereiro de 2021.
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