Tudo que você precisa sa be r sobr e a 6ª e t apa
do Processo Seletivo Isma r t 2 0 2 3!
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FASE 1

O que é?
A Etapa da Entrevista Individual é destinada para os candidatos que
concorrem aos projetos Ismart presenciais Alicerce (7º ano) e Bolsa Talento
(9º ano), que foram convocados após a Maratona de Etapas.
Nesse momento, queremos conhecer individualmente cada candidato com
perguntas relacionadas às rotinas de estudos, atividades extracurriculares,
entre outros aspectos.

Como será a entrevista individual?
A Entrevista Individual acontece de forma 100% online, por uma chamada de
vídeo com um Psicólogo do time Ismart.
Nesse momento, o profissional irá conversar somente com o candidato.
Sendo assim, ele deve realizar essa atividade sozinho.
Será necessário ter acesso a um dispositivo com câmera, microfone e acesso
à internet (computador, celular, tablet). É fundamental garantir que o
dispositivo esteja funcionando bem.
IMPORTANTE: Os horários serão agendados pelo Ismart, através da
plataforma do Processo Seletivo. Não é possível escolher ou trocar a
data e/ou horário.
O Ismart pode emitir declaração de comparecimento para todos que
desejarem esse documento. Você pode solicitar o comprovante por esse
formulário (clique para acessar) até o dia 02/10 às 23h59.
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Quando acontecerão as entrevistas?
As entrevistas serão realizadas do dia 27 de setembro ao dia 30 de
setembro.
IMPORTANTE: Para saber se foi classificado e o horário da sua
entrevista, acesse o site do Ismart com seu e-mail e senha. Também
enviaremos todas as informações por e-mail.
Se o candidato não comparecer à entrevista individual no dia e horário
agendado, poderá ser desclassificado.

Como posso me preparar para esse
momento?
Verificando a data e horário da entrevista individual;
Respondendo o formulário de Pré-Entrevista que estará junto com a
confirmação e o seu horário de entrevista;
Colocando lembretes para não se esquecer, como despertador, bilhetes
espalhados pela casa, anotações em agendas, entre outros;
No dia, averiguar as ferramentas e acesso à internet para realizar a
entrevista.
#DICA - Os responsáveis podem dar suporte nesse momento, mas, durante
a entrevista, o candidato deve estar sozinho.
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O que fazer antes da entrevista?
Entrar no site http://processoseletivo.ismart.org.br para confirmar a sua
presença e preencher o formulário de pré-entrevista. Você deverá
preencher esse formulário até o dia 25/09 às 23h59.
Providenciar um dispositivo (computador, celular, tablet) com câmera,
microfone e acesso à internet. Não é necessário instalar nenhum
aplicativo para realizar a entrevista individual.
Confira a Live Tirando Dúvidas da Entrevista Individual. Dia 22/09 ao
vivo no canal oficial do Ismart no YouTube. Clique aqui e acesse.

O que é o Formulário de Pré-Entrevista?
O formulário de Pré-Entrevista é o momento anterior à entrevista em que
você compartilha pontos importantes sobre si mesmo e sua rotina. Essas
perguntas serão importantes para o dia da Entrevista Individual.
Você deverá preencher esse formulário até o dia 25/09 às 23h59.
ATENÇÃO: Neste formulário, você também deverá enviar um vídeo de
até DOIS MINUTOS contando porque você quer ser aprovado no
Processo Seletivo do Ismart. Abra o seu coração! Queremos saber porque
o Processo Seletivo é importante para você.
Você deverá colocar esse vídeo no Google Drive com acesso público para
acessarmos. Caso você não saiba como fazer isso, preparamos um tutorial,
clique aqui para acessar. Depois, você deverá pegar o link desse vídeo e
colocar no formulário, para que possamos assistir ao seu material.
LEMBRE-SE: O preenchimento deste formulário e o envio do vídeo são
passos obrigatórios!
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Dicas para a entrevista:
Ambiente: escolha um local onde esteja sozinho, tenha privacidade e
liberdade para conversar com o profissional, de preferência num ambiente
silencioso.
Fique tranquilo, não tem problema ser tímido. Caso não entenda algo,
peça para o profissional explicar novamente, o importante é estabelecer
um bom diálogo.

Dúvidas Gerais
Onde vejo o dia e horário da minha entrevista?
A data e o horário da entrevista dos candidatos e das famílias estará disponível
no site do Processo Seletivo e também informaremos por e-mail.

Posso mudar o dia e horário da minha entrevista?
Não. O candidato deve comparecer na entrevista no dia e horário agendados
pelo Ismart. Caso contrário, o candidato será desclassificado do Processo
Seletivo.

Tenho um compromisso no dia da minha entrevista. O
que fazer?
O Ismart pode emitir declaração de comparecimento para todos que
desejarem esse documento. Você pode solicitar o comprovante por esse
formulário até o dia 02/10 às 23h59.
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Como o Ismart vai entrar em contato no dia da
entrevista?
O link da entrevista estará disponível no site do Processo Seletivo e também
será enviado por e-mail. Um dia antes da sua entrevista, acesse o site do
Processo Seletivo ou o seu e-mail e busque pelo link. É importante verificar se
está na caixa de spam ou no lixo eletrônico.

Não recebi o link, e agora?
Entre em contato com o Ismart por WhatsApp (11 99512-4693) ou pelo email: processoseletivo@ismart.org.br

Perdi a entrevista, e agora?
Não haverá outro dia e horário para a entrevista. O candidato deve
comparecer na entrevista no dia e horário agendados pelo Ismart. Caso
contrário, será desclassificado do Processo Seletivo.

Como me comunico com a equipe Ismart?
WhatsApp: (21) 99195-4950
E-mail: processoseletivo@ismart.org.br
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Fique de olho no seu e-mail e nas nossas redes
sociais!
Logo vamos te orientar sobre os passos que
virão em seguida.

Boa Sorte!

/instituto-ismart
/ismart.oficial
@ismart.oficial
/ismart

Transformando talentos em
protagonistas do futuro.

