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INSTRUÇÃO

Edital nº 08/2020/PRPGI/IFBA de 17 de março de 2020.

INSTRUÇÕES PARA ENTREVISTAS

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP)
informa os candidatos com inscrições homologadas no Edital nº 08/2020/PRPGI/IFBA, de seleção de
discentes regulares para o Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos, do link para a
etapa de entrevista, de acordo com o escalonamento já divulgado.
O PPGESP destaca:
1. A disponibilidade técnica dos meios de acesso à sala virtual, inclusive disponibilidade de câmera e
microfone para realização da entrevista é da inteira responsabilidade do candidato;
2. Recomendamos uma consulta ao Edital nº 08/2020/PRPGI/IFBA e suas retificações para
esclarecimentos sobre o rito da entrevista. É necessário que o candidato apresente, por meio de uma
câmera, o seu documento de identificação no momento de sua entrevista;
3. O link também será enviado ao endereço de e-mail do candidato para acesso à sala virtual onde será
realizada a entrevista. Novamente, é da inteira responsabilidade do candidato a integridade do endereço de
e-mail declarado no ato da inscrição;
4. Os links seguem a nomeação das salas, a saber: sigla da linha + número da sala, por exemplo, LP21 é a
Sala 1 para candidatos à LP2 (Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação); e,
5. Desta forma, temos:
- LP11 - https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgesp-ifba-1
- LP21 - https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgesp-ifba-2
- LP22 - https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgesp-ifba-3
6. O candidato deverá estar online e solicitar o acesso 5 min antes do horário marcado. O mesmo ainda
poderá ser convidado a adiantar a apresentação de acordo com o fluxo das entrevistas, recomendando-se
que esteja atento ao e-mail no turno referente a sua entrevista.
7. Para testes, a sala da LP11 poderá estar aberta no horário das 10 às 12h e das 14 às 16h para acesso livre
e adaptação da ferramenta nos dias 17 e 18/08/2020. Este acesso franqueado não é obrigatório e caso não
ocorra por quaisquer questões não isenta o candidato de comparecimento no dia e hora designados.
8. O candidato deve dispor de dispositivo com câmera e microfone ativos, sendo solicitado apresentar
documento de identificação via câmera. A sessão será inteiramente gravada.
9. O serviço de Conferência WEB (https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-professores/colaboracao-adistancia/conferencia-web ) é mantido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), caso hajam
intercorrências programadas ou não programadas, haverá interação do PPGESP-IFBA com os candidatos.
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1888836&infra_siste…
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10. Toda a comunicação nos dias ocorrerá pelo e-mail ppgesp@ifba.edu.br
11. Há um pequeno roteiro de uso, conforme as telas a seguir:

Digita-se o endereço da sala no navegador WEB. O acesso deve ser solicitado pelo item a direita “Não
tenho uma conta”, indicando-se o nome completo e clicando em “Entrar”. Isto se aplica mesmo aos casos
que o candidato possua acesso com conta própria neste ambiente.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1888836&infra_siste…
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Após clicar deve-se confirmar a solicitação de ingresso.

Aguarda a autorização de entrar na sala.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1888836&infra_siste…
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Ativa o microfone na plataforma e em qualquer tela que o seu navegador web indique.

Ativa os botões de microfone e de câmera no meio da tela.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1888836&infra_siste…
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Solicita iniciar a WEBCAM

A partir de então a sessão está ativa e a entrevista será iniciada.
Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 14/08/2020, às 15:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1557122 e o código CRC 2C399948.
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