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RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO (A) 
CANDIDATO (A): 2109000084 

 

Atendendo ao recurso interposto pelo candidato acima em relação ao resultado 

preliminar da Prova de Suficiência em Língua Inglesa do processo seletivo para 

o Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, Edital n. 01/2021, a comissão de 

recursos designada pela coordenação do processo seletivo realizou a análise do 

requerimento conforme as Orientações complementares para etapa I: Prova de 

Suficiência em Língua Inglesa (PSL), em especial dos itens 1.3.1 a 1.3.7: 

 1.3.1; : (..) 

Parágrafo 2: O candidato deverá utilizar apenas 1 (uma) tela no 
equipamento, sendo vedada a utilização de equipamento de projeção; 

Parágrafo 4: A conexão durante toda a prova é de inteira 
responsabilidade do candidato. Em caso de desconexão, o candidato 
que não retornar à sala virtual em até 5 minutos, será desclassificado. 
(...) 
1.3.2 Deverão os candidatos entrar com dispositivo que identifique seu 
nome e permitir o monitoramento remoto e a captura da imagem do 
seu rosto e de seu documento de identificação válido e recente 
(contendo foto). O Fiscal responsável irá autorizar a entrada na prova; 
1.3.2.1 Durante todo período da prova, os candidatos serão 
monitorados remotamente, para verificação das disposições 
referentes ao regulamento para realização do exame on-line. 
 1.3.2.2 O monitoramento do candidato será realizado pelo google 
meet, na qual a imagem/som do candidato serão gravados durante a 
execução do exame, por meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone), 
simultaneamente; 
1.3.1.3 Caso não seja possível realizar a ativação do monitoramento 
remoto o candidato será desclassificado; 



 
1.3.2.4 Os candidatos deverão manter-se em silêncio absoluto, bem 
como deverão manter os microfones e câmeras ligadas durante todo 
o período de realização da prova. O microfone deverá estar 
configurado em modo ativo, de forma que o som da voz do aluno e do 
ambiente, sejam audíveis e claros durante toda a prova. 
1.3.2.5 A qualquer momento, o fiscal poderá solicitar que o candidato 
mostre o local onde a prova está sendo realizada, para garantir que 
está em ambiente de acordo com as regras estabelecidas neste edital; 
1.3.2.6 As imagens e áudio captados pela câmera e microfone do 
equipamento utilizado pelo candidato serão gravados desde o acesso 
à plataforma virtual até o momento de finalização da prova. Esses 
dados serão armazenados para análise de eventuais interposições de 
recursos e garantia dos resultados das provas. 
1.3.3 Para a realização da prova on-line, o candidato deverá: 
a) Estar em um local silencioso, bem iluminado e sem presença de 
outras pessoas no ambiente; 
b) Evitar ler em voz alta as questões da prova; 
c) Manter-se em silêncio durante toda execução da prova; 
d) Desativar todas as notificações, proteção de tela, antivírus e firewall 
de seu computador; 
e) Permanecer com a sua webcam e microfone ligados durante toda a 
prova – a webcam deve ser ajustada de forma que o rosto esteja 
plenamente visível e centralizado no foco da câmera durante toda a 
execução da prova; 
1.3.4 Após liberação da entrada na prova, o candidato deverá ler 
atentamente as instruções e regras da página inicial. É proibido ler as 
instruções e/ou as questões da prova em voz alta; 
1.3.5 É de responsabilidade do candidato a administração do tempo 
de prova, sendo certo que o sistema de avaliação não dará alertas 
referente ao tempo de prova; 
1.3.6 A prova será encerrada automaticamente ao fim do tempo. 
1.3.7 Durante a realização da prova é vetado ao candidato: 
a) Comunicar-se com outra pessoa, por qualquer meio; 
b) Único material acadêmico permitido é o dicionário de inglês, em 
meio impresso e será apresentado ao fiscal da prova; 
c) Utilizar aparelho celular ou qualquer outro tipo de dispositivo 
eletrônico; 
e) O uso de boné, gorro /touca, casaco com capuz, fones de ouvido 
ou headfone e máscara; 
f) Ausentar-se da prova ou sair do ângulo do webcam de seu 
computador; 
g) Interromper o vídeo e/ou o áudio durante a realização da prova. 

 
 

Desta forma, a comissão decidiu pela manutenção do resultado do candidato, 

uma vez que o mesmo não atendeu às condições de acesso e permanência 

durante a prova de suficiência em língua inglesa para o corrente processo 

seletivo. 
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