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AVISO LINK DAS PROVAS DE INGLÊS E DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Prezados candidatos,  

Enviamos o link da prova de inglês (18/10) e da prova de conhecimentos específicos  (19/10):  

via e-mail dos candidatos. Caso algum candidato não recebeu o link favor entrar em contato 

por e-mail com a comissão de seleção: ppgcta.agro@ufg.br   

Por favor leiam atentamente as instruções que deverá ser respeitadas durante a realização da 
Prova das provas: 

De acordo com o Edital:  

  5.2. Todo o processo seletivo será de forma remota, por meio de plataforma digital.  

5.2.2. Para a realização da prova será necessário câmera digital, que deverá permanecer 
aberta durante todo o período da prova. 

 5.2.3. O candidato não poderá se ausentar da frente da câmera por mais de 3 minutos.  

5.2.4. Interrupções de conexão por mais de 10 minutos ou transmissão de baixa qualidade, 
que impeça a compreensão entre as partes, implicam em reprovação.   

A prova terá duração de 03 horas, com início às 14h00 horário de Brasília. Ela será realizada 
através do google meet, por favor baixe o Meet antes da prova caso necessário.  

Ainda: 

 As questões deverão ser copiadas em uma folha de papel almaço ou A4, a prova 
deverá ser respondida mediante uso de caneta esferográfica de tinta azul, com 
letra legível. 

 Após o término da prova, todo o conteúdo deverá ser escaneado e a prova deverá ser 
enviada ao e-mail do PPGCTA: ppgcta.agro@ufg.br  com tempo máximo de 10 
minutos para o recebimento. Nesse tempo a câmara deverá estar aberta.  
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Comissão de Seleção composta por membros docentes da Coordenadoria do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, aos quatorze dias do mês de outubro de 

2021. 

 


