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EDITAL COMPLEMENTAR

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde da Universidade
Federal de Goiás torna público o Edital complementar nº 01 do Edital 01/2022 do Processo Seletivo 2022
para o preenchimento das vagas do curso de Mestrado. Tendo em vista o agravamento da crise sanitária da
COVID-19, torna-se necessário assumir a possibilidade de algum candidato testar positivo para COVID-19
na semana de realização das provas de inglês e específica. Assim, o candidato que comprovadamente
estiver com teste positivo para COVID-19 no dia da realização das provas, as fará no mesmo dia e horário
que os outros candidatos farão as provas presenciais, em ambiente virtual (google meet), cujo link de
acesso será disponibilizado ao candidato solicitante, até uma hora antes do horário da prova e terá a mesma
duração da prova presencial.

1. DO CANDIDATO

1.1 O candidato deverá encaminhar à secretaria do PPGAAS, através do e-mail ppgaas@gmail.com, o
resultado de exame (teste de antígeno ou PCR pra COVID-19) que comprove a infecção pelo Sars-Cov-2
(COVID-19) na semana da prova, ou seja, teste positivo do dia 14/02 em diante;

1.2. O candidato deverá acessar o link de acesso com, no mínimo 30 minutos de antecedência, portando
documento de identificação, formulário de inscrição impresso, permanecendo conectado até o final da
avaliação. O Fiscal responsável irá autorizar a entrada na prova;

1.3 O candidato deverá permitir o monitoramento remoto e a captura da imagem do seu rosto e de seu
documento de identificação válido e recente (contendo foto);

1.3.1 Caso não seja possível realizar a ativação do monitoramento remoto o candidato será
desclassificado;

1.4 O candidato deverá manter-se em silêncio absoluto, bem como manter os microfones desligados e
câmeras ligadas durante todo o período de realização da prova;

2. DAS PROVAS NO MODELO VIRTUAL

2.1 É de responsabilidade do candidato a administração do tempo de prova, sendo certo que o ambiente
virtual não conterá alertas referente ao tempo;

2.2 Para a realização das provas o aluno deverá ter à sua disposição um computador desktop ou notebook
com acesso à internet, e com a configuração mínima abaixo:

a) Windows 7 ou superior;

b) Mac OS 10.10 ou superior;

c) Browsers e versões mínimas suportadas: Chrome versão 63 ou superior, firefox 52 ou superior;

d) Webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente);

e) Conexão de internet: 20 megas ou superior;



2.3 Não será permitido realizar a prova em dispositivos mobiles (celular e tablet);

2.4 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.

2.5 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 ligada 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;

f) comunicar ao fiscal o término e submissão da prova.

2.6 Durante a realização da prova é vetado ao candidato:

a) comunicar-se com outra pessoa, por qualquer meio;

b) utilizar aparelho celular ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico;

c) fechar a janela de compartilhamento de tela do sistema de monitoramento;

d) o uso de boné, gorro/touca, casaco com capuz, fones de ouvido ou headfone e máscara;

e) ausentar-se da prova ou sair do ângulo do webcam de seu computador;

f) interromper o vídeo e/ou o áudio durante a realização da prova.

2.7 A desobediência a quaisquer dos quesitos apresentados implicará na desclassificação imediata do
candidato.

2.8 Na vigência de problemas técnicos com ponto de conexão com a banca maior do que 20 minutos, a prova
será remarcada, sendo a nova data e horário divulgados nos mesmo moldes anteriormente descritos.

2.9 Orientações adicionais poderão ser fornecidas antes do início da prova.

Documento assinado eletronicamente por Keila Correia De Alcântara, Coordenadora de Pós-
Graduação, em 04/02/2022, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º
do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2673441 e
o código CRC 4C941EC5.

Referência: Processo nº 23070.069851/2021-81 SEI nº 2673441
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