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ERRATA 

PROCESSO SELETIVO 28/2019 

 

Onde se lê: 

8. Das fases e cronograma do processo seletivo 
 8.1. O processo seletivo terá duas etapas, quais sejam:  
1ª Etapa: Seleção de currículos, de caráter eliminatório.  
2ª Etapa: Entrevista, por chamada de vídeo em dispositivo determinado pela Instituição, de caráter eliminatório e 
classificatório.  
8.2. Os resultados de cada etapa serão divulgados em até 03 dias úteis após o encerramento de suas realizações no sítio 
eletrônico www.institutoelo.org.br. 
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9. Da 1ª Etapa do processo seletivo - Análise de currículo 
9.1. Currículos sem preenchimento do campo da dissertação não serão analisados. 
10. Da 2ª Etapa do processo seletivo - Entrevista  
10.1. A entrevista será realizada em local e horário a serem oportunamente disponibilizados no sítio eletrônico 
www.institutoelo.org.br. 
10.1.1 – As entrevistas serão individuais e online, ou seja, através de dispositivo de chamada de vídeo.  
10.1.2 – O dispositivo de chamada de vídeo a ser utilizado será determinado pela Instituição. É sugerido ao candidato, para 
uma melhor resolução da entrevista, que a internet utilizada seja cabeada e de boa qualidade. Não será possível realizar a 
entrevista via celular, salvo se a Instituição optar por fazer uso de aplicativos que funcionem somente via celular.  
10.1.3 – Fica o candidato ciente de que as entrevistas poderão ser gravadas. A Instituição tem como intuito apenas o 
registro da mesma e garante que os dados dos candidatos serão preservados.  
10.1.4 – O candidato que tiver o currículo aprovado para a entrevista deverá acompanhar no sitio eletrônico do Instituto 
Elo, www.institutoelo.org.br, os horários e demais orientações, como o endereço eletrônico a ser utilizado para a 
entrevista. 
10.1.5 – O Instituto Elo não se responsabilizará por entrevistas que deixarem de ser concretizadas por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
10.2 -  Somente farão a entrevista os candidatos aprovados para a mesma que encaminharem, até às 15h00min do dia 
26/04/2019, para o e-mail especificado na divulgação um arquivo contendo cópia do diploma e/ou certificado de conclusão 
de curso superior, documentos que comprovem a experiência conforme solicitado neste Edital, documento de identificação 
(RG) e os anexos encaminhados devidamente preenchidos. Os candidatos que não encaminharem o arquivo contendo 
todos os documentos acima citados estarão desclassificados e impossibilitados de realizarem a entrevista.  
10.3. A entrevista terá pontuação máxima de 100,00 pontos, para ser classificado o candidato deverá alcançar o mínimo de 
70 pontos na entrevista. 
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