EDITAL ESP/PB Nº 011/2021
PUBLICAÇÃO COM DATA E HORÁRIO DAS ENTREVISTAS
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), por meio da Escola de Saúde Pública
da Paraíba (ESP/PB) e da comissão do processo seletivo, torna pública a relação com DATA e
HORÁRIO das entrevistas que ocorrerão de modo virtual para SELEÇÃO de bolsistas, pontos
focais, do Programa de Aperfeiçoamento Multiprofissional no atendimento ao paciente crítico com
COVID-19.

ORIENTAÇÕES GERAIS:


Utilize o link, relacionado a classificação da bolsa, para entrar na sala de reunião onde
acontecerá a entrevista;



É de inteira responsabilidade do candidato acessar a sala virtual para entrevista, por meio do
link, na data e horário estabelecido;



Sua permissão para acesso à sala virtual só será válida dentro do horário estabelecido para a
sua entrevista;



A ESP-PB não se responsabilizará em decorrência de problemas nos computadores e demais
equipamentos eletrônicos utilizados pelos participantes, de falhas de comunicação nos
serviços de banda larga, conexões 2G/3G/4G, EDGE, WAP, TDMA, bem como de outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a participação na entrevista;



Não serão aceitos questionamentos dos participantes que alegarem divergência de horários
entre o sistema de seleções da ESP-PB e computador e/ou outro dispositivo utilizado pelos
participantes para o acesso as entrevistas;



Devido às circunstâncias do processo seletivo, o horário de entrevista aqui apresentado é
apenas um horário previsto. Os candidatos devem acessar o link indicado no horário previsto.
Caso haja atraso por parte da comissão avaliadora, os candidatos terão seu tempo reposto de
forma que não terão suas entrevistas prejudicadas. Caso o atraso seja por parte do candidato,
não haverá reposição de tempo.

PONTOS FOCAIS
DATA DA ENTREVISTA: 02/08/2021
NOME
1. ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA

HORÁRIO
08h00min

Link de acesso
https://meet.google.com/vqe-kxjs-pct

2. BRUNO RAFAEL DA SILVA

08h20min

https://meet.google.com/vqe-kxjs-pct

3. ELAINE CRISTINA GOMES DO

08h40min

https://meet.google.com/vqe-kxjs-pct

9h00min

https://meet.google.com/cft-bbfx-fzi

DE

9h20min

https://meet.google.com/cft-bbfx-fzi

DUTRA

9h40min

https://meet.google.com/cft-bbfx-fzi

10h00min

https://meet.google.com/dpa-gcuecqa
https://meet.google.com/dpa-gcuecqa

BONFIM
4. FERNANDO MESQUITA LEITE
5. FRANCICLEIA

BEZERRA

MORAIS COSTA
6. GABRIELA

MARIA

CANDIDO
7. MOISES DE LIMA ANDRÉ
8. RISALVA

KLARICE

ARAUJO

10h20min

BEZERRA DE CARVALHO

Comissão do Processo Seletivo
João Pessoa, 31 de julho de 2021.

