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Prezados candidato(as),

A Secretaria da Direção de Ensino do Instituto de Psiquiatria da UFRJ vem a público orientar aos
candidatos selecionados para a etapa oral (entrevista) da prova de seleção aos cursos de
especialização 2021 do IPUB.
É importante que antes da realização da entrevista os candidatos, tomem conhecimento das
orientações deste manual.
É de total responsabilidade do candidato providenciar as condições técnicas solicitadas para a
participação e realização da prova (conforme item 7 do Edital).

1. A prova oral (entrevista) ocorrerá de forma on line através do aplicativo GOOGLE MEET. O link
estará disponível no site www.ipub.ufrj.br/selecao2021, o candidato deverá entrar na página no
dia e horário marcados para a entrevista e acessar o link da sala da entrevista do curso que fez a
sua inscrição;

2. As imagens e áudio captados pela câmera e microfone do equipamento utilizado pelo candidato
serão gravadas desde o acesso à plataforma virtual até o momento de finalização da entrevista, e
serão armazenadas de modo a permitir o procedimento de auditoria, de análise de eventuais
recursos e garantia dos resultados das provas mencionados adiante.

3. Os candidatos deverão acessar o link do item 1 no dia e horário agendados para a entrevista etc.)

4. O ingresso do candidato no local (na sala de webconferência) de prova far-se-á mediante
apresentação (através do webcam) do documento original de identidade com foto (carteiras
expedidas pelos Ministérios Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública ou Carteira Nacional
de Habilitação) para a conferência da presença do candidato.

5. A Secretaria informa que todo o processo seletivo será gravado. Qualquer atraso por conta da
comissão julgadora ou do setor administrativo, será acrescentado tempo adicional
correspondente, sem qualquer prejuízo para a realização da prova;

6. A entrevista é individual.

7. O candidato deverá ter disponibilidade de equipamentos (computador ou notebook) com acesso à
internet. A rede de internet devera possuir uma velocidade mínima 5 Mbps cabeado
preferencialmente (não pode ser 3/4G de telefonia móvel). Computador/notebook com
configurações mínimas (Core i3(ou similar), 2GB RAM, 250GB HD), webcam e headset (fone com
microfone).

8. A prova oral terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos.

http://www.ipub.ufrj.br/selecao2021,


9. A ordem das entrevistas será alfabética. Conforme o quadro divulgado no site.

10. O candidato deve prestar atenção ao seu dia e horário das entrevistas pré-agendadas, de acordo
com o calendário divulgada no site do IPUB.

11. Caso o candidato entre com atraso, a entrevista durará o tempo previsto no calendário divulgado.

12. O não cumprimento dos horários e normas estipulados implicará na exclusão do candidato na
seleção.

13. Orientações gerais para uma boa qualidade da sua entrevista:

a) Escolha um ambiente com iluminação natural e boa. Procure ligar a câmera em um ambiente
neutro, de forma que nada atrás de você possa dispersar a atenção.

b) Mantenha sua imagem centralizada na tela, geralmente permitindo o enquadramento
completo do seu rosto e parte do tronco.

c) Escolha um lugar tranquilo e silencioso para garantir que não haja nenhum tipo de interrupção.
d) Desligue o celular e avise às pessoas da casa que você não poderá ser interrompido durante o

intervalo da entrevista.

14. Todas as demais orientações da prova serão repassadas pela Coordenação do Curso;

15. Todas as demais orientações administrativas serão repassadas pela Secretaria de Ensino do
IPUB/UFRJ;

16. A prova oral/entrevista seguirá o cronograma disposto no Edital disponível em www.ipub.ufrj.br.
Qualquer alteração os candidatos serão informados.

Boa Prova a todos (as)!

Em, 10 de março de 2021.
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