UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM - PROCESSO SELETIVO - EDITAL 01/2020
ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DE INGLÊS

A prova de inglês acontecerá no modelo on-line às 13h30 e às 15h30 do dia 19 de outubro de 2020.
A listagem com os deferimentos dos comprovantes de proficiência de língua inglesa será publicada
até as 12 horas do dia 19 de outubro de 2020. Os candidatos indeferidos poderão fazer a prova de
inglês.
A listagem dos candidatos com seus respectivos horários de realização da prova será
disponibilizada no site do PPGENF (http://enfermagem.vitoria.ufes.br/) às 12h do dia 19 de
outubro de 2020.
O link para acesso à sala virtual será disponibilizado no
(http://enfermagem.vitoria.ufes.br/) 1h (uma hora) antes do início da prova.

site

do

PPGENF

Antes de iniciar a prova, é muito importante que o candidato leia, com atenção, todas as instruções
a seguir:
1. O candidato deve escolher um ambiente confortável, silencioso e com uma boa iluminação
para realização da prova;
2. O candidato precisará de utilizar um dispositivo com câmera;
3. O candidato deverá usar um e-mail válido para acessar o link de acesso ao formulário da
prova;
4. A câmera e o microfone deverão ficar ligados durante toda realização da prova e as imagens
e áudios serão gravados;
5. A câmera utilizada para realização da chamada de vídeo deve estar posicionada de modo a
visualizar a face do candidato;
6. O candidato deve estar disponível no ambiente virtual com no mínimo 30 (trinta) minutos
de antecedência, munido do original do documento com foto de identificação usado na
inscrição;
7. Antes da realização das provas, serão adotados os procedimentos de verificação da
identificação civil dos candidatos e do local escolhido pelo candidato para realização da
prova;
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8. O candidato terá 1h (uma hora) ininterrupta para realizar sua prova, a partir do momento
que a iniciar;
9. O candidato que for flagrado em comunicação com qualquer pessoa não autorizada será
desclassificado do certame;
10. As provas não serão aceitas após o término do prazo estabelecido;
11. O candidato só possui 1 (uma) tentativa. Após abrir a prova você deverá concluir;
12. O candidato deverá certificar-se de enviar sua avaliação ao término.
13. A conexão é de responsabilidade do candidato, e caso haja instabilidade ou perda da
conexão, terá direito a reiniciar a prova através de um novo link. O horário de término da
prova continuará mantido, logo não haverá compensação.

Será excluído do processo seletivo o candidato que:
• se negar ao cumprimento das verificações previstas no edital;
• se retirar do campo de visão gerado na chamada em vídeo;
• for colhido em flagrante comunicação com outra pessoa;
• utilizar dicionários, notas, livros, impressos ou qualquer meio de consulta;
• desativar áudio ou vídeo de sua respectiva chamada;
• desrespeitar os fiscais de prova ou qualquer dos pleiteantes à vaga de mestrando.

Vitória, 16 de outubro de 2020.

Profª. Drª. Mirian Fioresi
Presidente da Comissão de Seleção
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