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AVISO V - ORDEM GERAL DE APRESENTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA APÓS DEFINIÇÃO DOS GRUPOS E DEMAIS 

ORIENTAÇÕES. 

A apresentação dos candidatos do processo Seletivo Simplificado - Edital nº 22, de 28 de outubro de 2021, publicado 

no Diário Oficial da União nº 209, Seção 3, página 95, de 08 de novembro de 2021, respeitará a ordem definida em 

sorteio geral e será realizada no dia e horários definidos abaixo: 

Quadro1: 

ORDEM 

GERAL 

GRUPO CANDIDATO DATA E 
HORA(Brasília) 

LINK DA SALA 

1 º 1 Ingrid Ramalho Marques   02.12 – das 9h 
às 10h 

https://meet.google.com/dcb-

jfwn-jef  

 

2 º 1 Gilciane Américo 

Albuquerque 

02.12 – das 
10h às 11h 

https://meet.google.com/rzr-

epoc-uig  

 

3 º 1 João Batista Mendes Nunes 02.12 – das 
11h às 12h 

https://meet.google.com/pmy-

aeaw-ytg  

 

4 º 1 Lais Tatiele Massing  02.12 – das 
14h às 15h 

https://meet.google.com/dvx-

joxt-ygw  

 

5 º 1 Sergio Henrique Silva 02.12 – das 
15h às 16h 

https://meet.google.com/bmf-

smkf-xef  

 

6 º 2 Luana Cardoso de Oliveira  03.12 – das 9h 
às 10h 

https://meet.google.com/bwa-

pvah-sfs  

 

7 º 2 Edilene Gadelha de Oliveira  03.12 – das 
10h às 11h 

https://meet.google.com/ojo-

jzwu-jry  

 

8 º 2 Rafaela de Carvalho Baptista  03.12 – das 
11h às 12h 

https://meet.google.com/ppf-

jgqz-njb  
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9 º 2 Gabriela Moysés Pereira 03.12 – das 
14h às 15h 

https://meet.google.com/cwb-

bxyg-ndx  

 

10 º 2 Cléo Thomás Gabriel Vilela 

Menegaz Teixeira Pires 

03.12 – das 
15h às 16h 

https://meet.google.com/fad-

ufpg-nqw  

 

11 º 3 Antônio Quaresma da Silva 

Júnior  

04.12 – das 8h 
às 09h 

https://meet.google.com/xvr-

hfcm-bcb  

 

12º 3 Ana Paula Miguel Landim 04.12 – das 
09h às 10h 

https://meet.google.com/jcc-

oxmz-wud  

 

13º 3 Isabelle Cristina Oliveira 

Neves  

04.12 – das 
10h às 11h 

https://meet.google.com/rkk-

joro-gso  

 

14º 3 Ellen Cristina Perin 04.12 – das 
11h às 12h 

https://meet.google.com/tbq-

hdsp-cmc  

 

15º 3 Regiane Ribeiro dos Santos 04.12 – das 
13h às 14h 

https://meet.google.com/pjs-

wgxj-uvg  

 

16º 4 Juliana Rodrigues do Carmo   07.12 – das 08 
às 9h 

https://meet.google.com/wnj-

rznw-aid  

 

17º 4 Eduardo Burgarelli Lages 07.12 – das 
09h às 10h 

https://meet.google.com/tcg-

fdrj-tnh  

 

18º 4 Gustavo da Silva Flexa  07.12 – das 
10h às 11h 

https://meet.google.com/pss-

crwa-owh  

 

19º 4 Suelen Maria Santos de Souza 07.12 – das 
11h às 12h 

https://meet.google.com/oyt-

kwkh-iwj  
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

1.Do sorteio do tema da prova didática para os grupos 2, 3 e 4: 

1.1 O sorteio dos temas para os grupos 2, 3 e 4 ocorrerão conforme data, horário(Brasília) e link disponibilizados 

abaixo: 

Quadro 2: 

GRUPO DATA HORÁRIO(Brasília) LINK 

2 02.12 08h https://meet.google.com/xbx-kxsq-vdv  

3 03.12 08h https://meet.google.com/txw-kxgq-rmz  

4 06.12 08h https://meet.google.com/pqa-mrxk-ohe  

 

1.2 Somente participarão do sorteio do tema os candidatos do referido grupo, não sendo permitido o ingresso de 
outros candidatos ou ouvintes à sala; 

2. Do ingresso à sala virtual: 

2.1 Para a realização do sorteio dos temas e da prova didática, será utilizada a plataforma virtual Google Meet. 

2.2 O acesso à sala virtual deverá ser realizado por meio dos link’s informados nas tabelas acima, de acordo com a 
atividade.  

2.3 Para a realização da prova didática o candidato deverá acessar o link da sua sala, na data e horário informados 
no quadro 1. Sendo de sua responsabilidade atentar-se ao seu link, além da data e horário de sua prova. 

2.4 Para o sorteio dos temas dos grupos, todos os candidatos do referido grupo utilizarão o mesmo link 
disponibilizado no quadro 2 deste aviso. 

2.5 É obrigatória a presença do candidato na hora previamente agendada para realização do sorteio do tema. A 
ausência do candidato implicará em sua eliminação do PSS.  

2.6 Para todas as atividades desse PSS não será permitido o ingresso de candidatos na sala virtual após o horário 
previamente estabelecido para o seu início, ou se o candidato não se identificar, sendo eliminado do PSS Remoto.  

2.7 Ao ingressar na sala, quando solicitado por qualquer membro da banca examinadora, o candidato 
obrigatoriamente deverá mostrar documento oficial de identificação com foto ou registro de ocorrência policial, 
boletim de ocorrência, confirmando perda, furto ou roubo de seus documentos, posicionando o documento para 
a câmera, para fins de confirmação de sua identificação.  

2.8 O documento deverá estar em condições que permitam, com clareza, a identificação do candidato.  

2.9 O boletim de ocorrência policial, para fins do processo seletivo, só terá validade se emitido até 60 (sessenta) 
dias antes da publicação do edital de PSS Remoto, devendo ser encaminhado ao e-mail indicado no edital até o dia 
de realização da primeira prova do referido grupo. 

3. Do início e realização das Provas didáticas  

3.1 Iniciada a apresentação do candidato, não será permitido o ingresso na sala virtual de nenhum outro 
interessado, de forma a não atrapalhar os trabalhos.  

3.2 Iniciada a prova, caso ocorra indisponibilidade na conexão do candidato, a contagem do tempo de duração para 
apresentação ou arguição da banca não será interrompida, e o candidato será avaliado pelo que apresentou até 
aquele momento.  
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3.3 Caso a indisponibilidade na conexão ocorra com o membro da banca examinadora, o tempo de prova será 
interrompido, e o candidato deverá aguardar até 5 (cinco) minutos para o restabelecimento, uma vez que a banca 
examinadora somente poderá funcionar e deliberar com a presença dos 3 (três) membros simultaneamente e, 
ultrapassado esse prazo, será agendada nova data e horário para o candidato, devendo ser registrado em ata o 
fato.  

3.4 Em casos de não cumprimento da duração mínima ou máxima prevista, o candidato não será eliminado do 
processo seletivo.  

3.5 É responsabilidade exclusiva do candidato possuir todos os recursos físicos (ambiente adequado) e tecnológicos, 
como câmera, microfone e estabilidade de acesso à Internet que assegurem sua participação no PSS Remoto nas 
datas e horários definidos pela banca examinadora.  

3.6 O candidato DEVERÁ encaminhar a cópia do Plano de Aula à Banca Examinadora por meio do e-mail oficial 
processoseletivoisco@ufopa.edu.br  , 1 hora antes do início da sua prova didática, sob pena de ter sua pontuação 
diminuída na etapa da Prova Didática. O candidato deverá inserir as seguintes especificações no e-mail: a) No campo 
assunto: Plano de Aula – nome do candidato; b) No corpo do e-mail: Nº do edital, Tema e nome completo do 
candidato. 

4. Dos ouvintes: 

4.1 Será permitido o acesso de qualquer cidadão à sala virtual para assistir à apresentação, desde que previamente 
solicitado através do endereço de e-mail processoseletivoisco@ufopa.edu.br.  

4.2 A solicitação deverá ocorrer com antecedência mínima de 24 horas anteriores ao horário previsto para início da 
apresentação a que se pretende assistir.  

4.3 Os interessados deverão inserir as seguintes informações na solicitação: Assunto: Acesso à sala de aula (inserir 
link). Corpo do e-mail: Inserir nome Completo, documento de identificação, e o link da sala e/ou data de prova que 
pretende assistir.  

4.4 O áudio dos ouvintes deverá sempre ficar inabilitado.  

4.5 Ao ingressar na sala, o ouvinte deve fazer identificação apresentando documento oficial com foto.  

4.6 Estando o áudio ou vídeo dos ouvintes ativados em ocasiões/horários indevidos/inapropriados, a banca 
examinadora deverá imediatamente desabilitá-lo, visando encerrar ruídos e/ou interrupções, e solicitar que os 
demais participantes observem as orientações dos itens anteriores.  

4.7 A banca examinadora deverá advertir que removerá e/ou bloqueará o participante do ambiente virtual em caso 
de uso da palavra, quando não lhe for franqueado ou quando estiver deliberadamente importunando o andamento 
da apresentação de candidato e/ou andamento do certame. 

 

 

Santarém, 01.12.2021 

 

 

Banca examinadora 
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