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PSS 22/2021 - Tema: Farmácia - ISCO 

AVISO IV – Link e orientações para o sorteio geral dos grupos 

 

Data Horário (Brasília) Link da sala 

01.12.2021 08 h https://meet.google.com/wnd-ezqh-kyi 

 

1. Para a realização do PSS remoto, será utilizada a plataforma virtual Google Meet. 

2. O acesso à sala virtual deverá ser acessado por meio do link supracitado. 

3. É obrigatória a presença do candidato na hora previamente agendada para realização do 

sorteio geral dos grupos. A ausência do candidato implicará em sua eliminação sumária. 

4. Não será permitido o ingresso de candidatos na sala virtual de realização do sorteio após o 

horário previamente estabelecido para o seu início, ou se o candidato não se identificar, sendo 

eliminado do PSS Remoto. 

5. Ao ingressar na sala, quando solicitado por qualquer membro da banca examinadora, o 

candidato obrigatoriamente deverá mostrar documento oficial de identificação com foto ou 

registro de ocorrência policial, boletim de ocorrência, confirmando perda, furto ou roubo de 

seus documentos, posicionando o documento para a câmera, para fins de confirmação de sua 

identificação. 

6. O documento deverá estar em condições que permitam, com clareza, a identificação do 

candidato. 

7. O boletim de ocorrência policial, para fins do processo seletivo, só terá validade se emitido 

até 60 (sessenta) dias antes da publicação do edital de PSS Remoto, devendo ser encaminhado 

ao e-mail indicado no edital até o dia de realização da primeira prova. 

8. Em virtude do grande número de homologados, e da inviabilidade de todas as apresentações 

correrem no mesmo dia, será realizado sorteio para a formação de grupos da seguinte forma: 

9. Cada grupo será composto por no máximo 5 (cinco) participantes, candidatos inscritos e 

homologados neste PSS. A ordem de sorteio para formação dos grupos também representará 

a ordem de apresentação dentro do referido grupo. 

10. O sorteio será realizado pela banca examinadora do certame, no dia 01.12.2021, às 8h, 

(horário de Brasília), com a presença obrigatória de todos os candidatos. A partir de 07:50 h, 

a sala virtual já estará disponível para o acesso dos candidatos. 

11. Após o sorteio geral de formação dos grupos, permanecerão na sala virtual apenas os 

candidatos do 1º grupo para que seja realizado o sorteio do tema da prova didática do referido 

grupo. 

 

 

Santarém, 30.11.2021 

 

 

Banca examinadora 
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