Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado do Rio Grande do Norte – CORE - RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2021
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
O Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte - CORE-RN, usando
de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO do Concurso Público nº 01/2021, conforme segue:
A heteroidentificação será realizada no dia 5 de setembro de 2021 (domingo), de forma telepresencial (on-line) conforme os
horários (horário de Brasília/DF) abaixo descritos:
NOME DO CANDIDATO
CAMILA NASCIMENTO DA SILVA
GABRIEL ARCANJO DE MORAIS
JANIELE FERNANDES DA SILVA LIRA
JOANNE COSME COSTA
JOSÉ RODRIGUES GUIMARÃES FILHO
OLGA CAROLINE LYRA LIMA
VADILSON TOMAZ DE OLIVEIRA

INC
11177
10362
10644
10284
10009
10402
11433

FISCAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCAL
ASSISTENTE JURÍDICO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DATA
05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021
05/09/2021

HORÁRIO
08H30
09H00
09H30
10H00
10H30
11H00
11H30

A avaliação no procedimento de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição
declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato.
Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões
referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais
e municipais.

O candidato deverá acessar o link https://www.yealinkmeeting.com/portal/pc/Download, realizar o Download do Yealink Meeting
no equipamento (notebook ou computador desktop) onde será realizado o procedimento e efetuar o registro (cadastro), utilizando
o mesmo endereço de e-mail fornecido na inscrição no site da RBO. Recomendamos que esse procedimento seja realizado
com bastante antecedência, visto que o acesso e permanência na sala de reunião do Yealink Meeting criada pela RBO, durante
toda a realização do procedimento, é obrigatório, sob pena de exclusão da lista específica do certame.
Até o dia 2 de setembro de 2021, o candidato receberá, por e-mail, o link da sala de reunião (sala on-line do procedimento de
heteroidentificação) e o link de acesso, login e senha. Aqueles que não receberem o código até o dia 02/09/2021 deverão
imediatamente solicitá-lo enviando uma mensagem para debora@rboprojetos.com.br.

Em 5 de setembro de 2021, o candidato deverá acessar a sala de reunião (sala on-line do procedimento de heteroidentificação)
com 15 minutos de antecedência, portando documento de identificação atualizado com foto, para receber as instruções que serão
fornecidas antes do início do procedimento.
Ao acessar a sala de reunião o candidato deverá manter o microfone e a câmera abertos em tempo integral, até o término do
procedimento de heteroidentificação, sob pena de eliminação do certame na lista específica.
Considerando a possiblidade de incompatibilidade de sistemas, o acesso à sala de reunião (acesso à sala on-line do procedimento
de heteroidentificação) deverá ser realizado notebook ou computador desktop e não por aparelhos celulares ou tablets. O
equipamento utilizado deverá ter, obrigatoriamente, câmera e microfone habilitado e em perfeito funcionamento.
Sob nenhuma hipótese serão permitidos atrasos por parte dos candidatos.
Orientações gerais sobre o procedimento de heteroidentificação:

- O navegador utilizado deverá ser Google Chrome, com bloqueio de pop-ups;
- O candidato deverá garantir que sua internet esteja estável. É sugerida a velocidade mínima de internet de 5mbps;
- Orientamos que a chamada seja feita em ambiente bem iluminado, preferencialmente com luz natural (frente a uma janela), além
de ser tranquilo, sem ruídos, sendo vedada a presença de outras pessoas no mesmo recinto.
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- Não será permitida a utilização de maquiagens e acessórios como fone de ouvido, óculos escuros, boné, chapéu, lenço ou
qualquer outro acessório que cubra a cabeça, face, a boca e/ou as orelha.
- O cabelo deve, obrigatoriamente, estar solto.
- Não será permitida a utilização de filtros de edição e/ ou aplicação de fundos no vídeo do procedimento de heteroidentificação.

Será eliminado da lista específica do certame o candidato que:
- Estiver com outra(s) pessoa(s) no mesmo ambiente (cômodo) onde o procedimento estará sendo realizado;
- Realizar o procedimento em local com televisão, rádio, celulares e outros equipamentos eletrônicos ligados, que não seja o
computador/ notebook de realização do procedimento de heteroidentificação;
- Realizar o procedimento em local com ruídos que impossibilitem a gravação do áudio;
- Comunicar-se com outros candidatos ou com terceiros;
IMPORTANTE: Após o acesso à sala on-line, o candidato não deverá sair dela até às que seja indicada a saída pela equipe da
RBO sob pena de eliminação, salvo em casos comprovados de falha rápida de conexão.
O procedimento será registrado por meio de foto/filmagem para efeito de registro e avaliação.

Natal, 30 de agosto de 2021.

FRANCISCO SALES DE SOUZA NETO
Diretor-Presidente
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no
Estado do Rio Grande do Norte – CORE - RN

