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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 01/2022 
 
 

Instruções para a realização das provas de modo remoto 
 

• Neste edital, excepcionalmente, devido à pandemia do COVID-19, as provas de inglês e de conhecimentos 

específicos serão realizadas por meio remoto com a utilização do Google Meet (para conferência/reunião no 

momento das provas) e Google Classroom (para postagens de instruções, entrega das provas aos 

candidatos, e devolução da prova respondida pelo candidato).  

• O convite desta sala do Google Classroom foi enviado ao e-mail cadastrado na ficha inscrição e cabe ao 

candidato aceitar o convite para poder acessar o conteúdo da sala. 

• Nesta sala será informado o link para acesso ao GoogleMeet utilizado no momento da prova, além de 

adicionais instruções. 

• Para a realização das provas o candidato deverá dispor de notebook ou computador de mesa com webcam 

que deverá permanecer ligada registrando a presença do candidato durante o período da prova.  

• Não será autorizada a realização das provas por meio de telefones celulares ou tablets. 

• Conforme exposto no edital, todo o período de realização das provas será gravado.  

• Fiquem atentos quanto às necessidades já apontadas no edital (conexão estável à internet e equipamentos 

apropriados) para a viabilização das condições para a realização das provas, não cabendo ao PPGCFau 

nenhuma responsabilidade sobre problemas técnicos durante processo.  

• Para a realização das provas não será permitido o uso de materiais para consulta ou comunicação (com 

exceção do dicionário impresso na Prova de Língua Inglesa), podendo resultar na anulação da prova. 

• O candidato deverá acessar a sala virtual pelo menos 15 minutos antes do horário de início da prova (ver 

abaixo data e horário das provas). Estaremos na sala do Meet 30 minutos antes, portanto podem se adiantar 

em entrar na sala. 

• ATENÇÃO!!! Na prova resolvida a ser devolvida não deve haver qualquer identificação do candidato (nome 

ou outra identificação), somente o código de inscrição recebido por e-mail após a sua inscrição. 

 

Prova de Inglês 

✓ Data: 14/02/2022 

✓ Início: 9 horas Fim: 11 horas 

✓ Acessem a sala antecipadamente – link do 

Meet divulgado no Google Classroom 

 

Prova de Conhecimentos Específicos 

✓ Data: 15/02/2022 

✓ Início: 9 horas Fim: 11:30 horas 

Acessem a sala antecipadamente – link do 
Meet divulgado no Google Classroom 
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