
 
 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

NOTA INFORMATIVA N° 07 

 

Informamos que o prazo de publicação do cronograma de entrevistas previsto 

para ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado da segunda etapa, 

conforme item 3.4.2 do Edital nº 01/2021, fica prorrogado para ocorrer até o dia 25 de janeiro 

de 2022, no site seletivo.pi.senac.br. 

 

Em conformidade com o item 3.4.3 do Edital nº 01/2021, vimos informar que as 

entrevistas ocorrerão de forma on line, através da plataforma Microsoft Teams, utilizando-se as 

ferramentas de microfone e câmera, com o envio do link individual ao candidato através da 

conta de e-mail cadastrado pelo mesmo no momento de sua inscrição no certame, para acesso a 

sala virtual. 

 

O link será enviado individualmente até o horário e data previsto para o 

candidato no cronograma a ser divulgado conforme descrito nesta Nota. 

 

Será concedida ao candidato uma tolerância de 10 (dez) minutos para ingressar 

na sala de entrevista on line após o envio do convite, ficando automaticamente eliminado do 

certame aquele que não atender ao convite na data e horário constantes no cronograma. 

 

O candidato poderá solicitar, em até 24h (vinte e quatro horas) de antecedência 

da sua entrevista, a alteração ou confirmação da sua conta de e-mail cadastrada no sistema, 

enviando sua solicitação para o endereço de e-mail seletivo@pi.senac.br. 

 

Ressaltamos que são de responsabilidade exclusiva do candidato: a) o 

acompanhamento da publicação do cronograma de entrevistas bem como quaisquer de outras 

informações disponibilizadas no sítio eletrônico do processo seletivo; b) a verificação de e-

mail cadastrado para recebimento de link para acesso a sala virtual de entrevista on line; c) e as 

providências em relação a sistema de acesso à internet, com velocidade suficiente para a 

realização da entrevista, computadores, tablets, smartphones e/ou outros meios de acesso à 

plataforma Microsoft Teams, não se responsabilizando o Senac/PI por fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou 

congestionamento das linhas de transmissão de dados. 

 

Teresina, 19 de janeiro de 2022. 
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