
Prezado(a) Candidato(a),

Orientações sobre o Exame de Suficiência em Língua Inglesa - Edital N. 03/2021

· O Exame de suficiência em Língua Inglesa será realizado no dia 25/03 (terça-feira) às
9 horas, pela plataforma do Google Formulários, em uma sala virtual do Google Meet.

· Para acessar o formulário bem como a sala virtual, o(a) candidato(a) deverá realizar
login em uma conta Google. Aqueles candidatos que informaram e-mail de provedores
diversos do Gmail (...@gmail.com) deverão informar à PRPG (prpg@ufg.br) um
endereço de e-mail do Gmail.

· Caso o(a) candidato(a) não possua e-mail do Gmail, deverá criar uma conta,
gratuitamente, uma vez que, conforme o Edital nº 03/2021, o acesso à sala do Google
Meet é condição necessária para que a realização do Exame de suficiência em Língua
Inglesa.

· Todos os candidatos deverão estar disponíveis para entrar na sala virtual com 30
minutos de antecedência do horário da prova, para que o fiscal possa conferir seu
documento com foto e registrar sua presença.

· O link de acesso à sala virtual será enviado por meio do e-mail informado pelo
candidato na inscrição.

· A câmera do computador do(a) candidato(a) deve permanecer ligada durante a
realização da prova.

· O(A) candidato(a) deve estar em sala privativa.

· Acesso à rede de internet de boa qualidade e às funcionalidades do computador são
responsabilidades do(a) candidato(a).

· A tolerância máxima de atraso para o acesso do(a) candidato(a) à sala virtual, em
todas as fases, será de 10 (dez) minutos

· Interrupção na conexão, transmissão de som ou imagem por mais de 10 minutos
durante a prova implicam na eliminação do candidato do processo seletivo.

· Será permitido o uso de dicionário impresso.

· A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada, conforme
item 6.6 do Edital 03/2021.

· O exame terá duração informada no início de sua aplicação e deverá ser finalizado no
horário estipulado. O candidato deverá avisar ao fiscal que finalizou a prova e aguardar
a confirmação do recebimento desta antes de sair da sala do Google Meet.


