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Computador Acesso a internet Microfone Web Cam

Alto falante ou Fones de ouvido Clicar no link da Sessão



Sessão Virtual usando o Microsoft Teams



Se liga! 

O Microsoft Teams gera um link para a sessão virtual,
disponibilizado no preâmbulo do Instrumento Convocatório nº
001/2020-FUNPEC, bem como, no site da Funpec (Compras<Instr.001/2020-FUNPEC, bem como, no site da Funpec (Compras<Instr.
Convocatórios<Aviso de Seleção Pública nº 001/2020-FUNPEC). O
acesso à videoconferência pelo interessado, deverá ser solicitado
das 8h30 às 8h59 do dia 24/08/2020.



Acesso a Sessão Virtual por Videoconferência







Pronto. Agora só aguardar a Comissão de Seleção 
da Funpec, autorizar o seu acesso a sessão! da Funpec, autorizar o seu acesso a sessão! 



Lembretes importantes

Deixe desativado o microfone durante a sessão! Exceto, quando 
for autorizado pela Comissão! 

O licitante deverá selecionar o ícone (do lado esquerdo),
quando for necessário falar durante a sessão e será
autorizado, respeitando a ordem da solicitação.

É proibido o acesso a sessão após às 9h (Horário de Brasília) 
do dia 24/08/2020.



O instrumento convocatório e seus anexos com as demais
especificações e detalhes encontram-se à disposição dos
interessados, no site da FUNPEC: (https://funpec.br/compra/aviso-de-
selecao-publica-n-001-2020-funpec/). Dúvida(s), esclarecimento(s) ouselecao-publica-n-001-2020-funpec/). Dúvida(s), esclarecimento(s) ou
impugnação(es), através do email: selecaopublica0012020@funpec.br.

Atenciosamente,
Comissão de Seleção da FUNPEC


