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Edital de Seleção Discente 01/2023 - Complementar (Turma 2023) 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME ORAL: 
 
Os candidatos com inscrição homologada ficam, desde já, convocados para o Exame 
Oral, que será realizado no dia 27 de fevereiro às 14h00m, de modo online, na 
plataforma Google Meet. Informações específicas sobre a realização do Exame Oral 
serão enviadas diretamente ao e-mail dos candidatos aprovados.  
Os candidatos deverão entrar na sala virtual até o horário de início (14h00m) do exame, 
devendo permanecer na sala virtual de espera até a realização de seu exame oral. 
 
Observações: 
a) Os candidatos deverão permanecer na sala de espera para o respectivo Exame Oral durante 
todo o período estabelecido para o respectivo bloco de entrevistas; 
b) O PPGDP-UFG não se responsabilizará por problemas técnicos pessoais do candidato. Mas, se 
houver falta de energia no local físico de realização da prova, o candidato, mediante 
comprovação documental do fato, poderá solicitar uma nova prova. Essa solicitação será 
analisada, podendo ser deferida ou não. No caso de deferimento será agendado um outro dia e 
horário para aplicação da prova;  
c) No momento da prova, o candidato deverá acessar um computador com webcam, sendo de 
responsabilidade do candidato providenciar meio para acessar os ambientes de prova e 
ambiente de identificação com imagem ao vivo.  
d) O link para acesso a sala virtual será enviado por meio do e-mail informado pelo candidato na 
inscrição até um dia antes da prova; 
e) O candidato deverá estar logado em e-mail  do tipo gmail (ou que possibilite acesso a 
videochamada em sala virtual do Google Meet); 
f) O candidato deverá entrar na sala virtual com 10 minutos de antecedência do horário da 
prova para que o fiscal possa conferir seu documento com foto e registrar sua presença; 
g) Ao acessar a sala virtual do Google Meet, o candidato deverá manter a webcam e o áudio 
abertos (até ordem em contrário); 
h) A etapa de exame será desconsiderada para avaliação e para atribuição de nota caso o 
candidato desligue seu áudio e vídeo, ou saia da frente do computador, durante a realização 
da prova; 
i) Para realizar o exame, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem circulação de 
outras pessoas;  
j) Não será aceito outra pessoa junto ao candidato no momento do exame, nem qualquer 
comunicação com outras pessoas, seja presencialmente, seja por meio de mídias sociais ou 
quaisquer outras ferramentas, cabendo eliminação do processo; 
k) Candidato não poderá se ausentar do local onde se encontra, ou seja, não poderá sair da 
frente do computador durante a realização da etapa;  
l) É proibido, durante a prova, a comunicação por qualquer meio com terceiros. Após o início 
oficial do exame o celular deve estar desligado (ou em modo avião) e o Whatsapp off-line. 

 
Goiânia, 17 de fevereiro de 2023. 
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Link: meet.google.com/pih-brin-hjn

Link para acesso da sala virtual de espera: meet.google.com/pih-brin-hjn


