
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGR - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL 01/2021 - AGR

CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS

A Comissão Especial do Processo Seletivo constituída pela Portaria AGR nº 88/2021 para realização do processo seletivo para os
cargos referidos no Edital 01/2021 – AGR, CONVOCA os candidatos relacionados no quadro abaixo para a Etapa de Entrevistas, de
caráter classificatório e eliminatório.

Respeitados os empates na última posição, são convocados para Entrevista os candidatos mais bem classificados na Análise Curricular,
até o limite máximo de 5 (cinco) vezes o número de vagas, para cargo/função, conforme descrito no item 10.1 do Edital.
A Etapa de Entrevista tem caráter eliminatório e classificatório e valor máximo de 50 (cinquenta) pontos. Tal etapa será realizada por
Banca Examinadora constituída por portaria específica do Presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos – AGR, por meio de videochamada. A entrevista terá duração máxima de 20 (vinte) minutos e será conduzida por até
3 (três) entrevistadores por candidato. A nota da entrevista decorrerá da deliberação conjunta dos entrevistadores.

A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por problemas técnicos do candidato e não concederá o direito de
reagendamento em caso de problemas de conectividade ou de qualidade do sinal que possam impossibilitar a realização da entrevista
no horário agendado.

O não comparecimento do candidato à videochamada implicará na sua eliminação automática. Na entrevista, a avaliação do candidato
será registrada em formulário de perguntas padronizado por Cargo/Função, de posse da Banca Examinadora, e considerará
conhecimentos e experiências profissionais adquiridas, bem como aspectos comportamentais. As Experiências desejáveis mencionadas
no item 3 do Edital serão averiguadas no momento da Entrevista. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota
igual ou inferior a 10 (dez) pontos nesta etapa.



O candidato deverá estar à disposição para a entrevista no horário estipulado no quadro de RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
CONVOCADOS, COM DATA E HORÁRIO DA ENTREVISTA, a fim de receber a ligação por vídeo chamada da Banca
Examinadora. No prazo de até 10 minutos antes do início da entrevista, o candidato receberá o link para acesso à sala de
entrevista pelo e-mail e telefone cadastrados no formulário de inscrição.

A Etapa de Entrevista será realizada pelo aplicativo ZOOM ou similar, e em último caso pelo aplicativo de Whatsapp (chamada de
vídeo). Desta forma, orientamos aos candidatos que verifiquem se o número de celular e o email cadastrados no formulário estão ativos.
Caso não estejam, enviar um e-mail para selecao.agr@agr.go.gov.br até às 8 horas do dia 15 de dezembro de 2021, informando o
NOME COMPLETO, CPF, o Cargo/Função a que concorrer e um número de celular ativo. Para ser entrevistado, o candidato deverá
apresentar documento de identificação oficial com foto antes de iniciar a entrevista. O candidato é responsável por ter as ferramentas
necessárias para a realização da entrevista, assim como por providenciar o ambiente apropriado para a sua realização. Do horário
fixado, haverá tolerância máxima de 5 (cinco) minutos em caso de eventual dificuldade de conexão, sendo que o referido tempo será
descontado do tempo total de entrevista do candidato. Em caso de impossibilidade de conexão, o candidato estará automaticamente
eliminado do Processo Seletivo. As ligações serão feitas por ordem de classificação e por ordem de maior pontuação, conforme descrito
no quadro abaixo.

No caso de falha na conexão por parte do candidato durante a entrevista, a Banca tentará um novo contato para restabelecê-la. Caso
não consiga, a entrevista será encerrada e o candidato receberá a pontuação correspondente ao momento do encerramento da
entrevista. Em caso de problemas técnicos por parte da Banca, a entrevista poderá ser reagendada no mesmo dia ao final do período
de todas as entrevistas, a critério dos entrevistadores. O reagendamento será feito por mensagem de Whatsapp. A entrevista é
individual, sigilosa e confidencial, não poderá ser registrada por vídeos, fotografias, ou quaisquer outros meios de gravação, tampouco
divulgada ou publicada em qualquer canal de comunicação, ou rede social, sob pena de aplicação das sanções civis e criminais.

Goiânia, 14 de dezembro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO
































