
 

ANEXO D 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DE 
FUNCIONAMENTO DA ENTREVISTA VIA VIDEOCONFERÊNCIA 

 

 
Eu, ___________________________________________________, portador do documento de 
identidade RG_______________________, CPF_____.________.________-____, declaro ter ciência 
das condições do presente edital, ao optar por participar do Processo Seletivo 2020 do Programa de 
Pós-graduação em Letras da Unifesspa, estando de acordo com os seguintes termos quanto à prova 
oral e entrevista realizados via videoconferência: 
 

Ɣ A entrevista ocorrerá em dia e horário previamente agendados pelo Poslet, dentro do período 
estipulado em edital.  

Ɣ Em virtude de problemas técnicos ou administrativos de parte do Poslet, antes ou durante a 
realização da entrevista, nova data será agendada com o candidato por e-mail. 

Ɣ A entrevista será realizada por videoconferência na web utilizando o sistema Google Meet da 
Unifesspa (ou ConferenciaWeb). O candidato receberá o convite com o link para a sala virtual 
em que a entrevista acontecerá por e-mail, previamente à data da entrevista. 

Ɣ É responsabilidade do candidato providenciar equipamento de informática (computador, 
smartphone ou tablet) e conexão de internet estável compatíveis com esse tipo de software. 

Ɣ O atraso superior a 10 (dez) minutos por parte do candidato, ou a falha de conexão superior a 
10 (dez) minutos que fique evidenciada como da parte do entrevistado, implicará o 
cancelamento da entrevista. 

Ɣ Caso o candidato comprovadamente não disponha de acesso a equipamento e conexão 
compatíveis, mediante sua solicitação expressa enviada ao Poslet até 24 horas após a 
divulgação da lista de candidatos promovidos a essa etapa do processo, o Poslet buscará 
providenciar os meios necessários para que o candidato realize sua entrevista nas 
dependências da Unifesspa, individualmente, em sala especialmente reservada para esse fim, 
desde que haja disponibilidade e desde que, à época, tal atividade esteja autorizada pelo 
plano de enfrentamento da pandemia da Unifesspa. 

Ɣ O Poslet não se responsabiliza, contudo, por quaisquer problemas de conexão ou de acesso 
que ocorram nas dependências da universidade.  

 
_________________________, __________ 

Local data 
 
 

__________________________________________ 
             Assinatura 

  

 

  


