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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

DATAS E HORÁRIOS DE PROVA DE DESEMPENHO DO EDITAL Nº 03 DE 31 DE AGOSTO DE 2020 – 

UNIFESSPA 

A prova de desempenho ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro de 2020, sendo dividida por etapas. 

Assim, o cronograma a seguir, com todas as datas e horários, será válido para todos os candidatos, 

devendo estes observar atentamente as orientações para cada etapa.  

DATA HORA PROVA DE DESEMPENHO 

15/10/2020 8h00m 1º etapa 

ORIENTAÇÕES: 

 Será enviado aos candidatos, pelo e-mail em que se inscreveram neste processo seletivo, 
link de acesso a “sala de espera” no Hangout Meet; 

 Somente serão aceitas pessoas que entrarem com o mesmo e-mail utilizado para inscrição; 

 Não serão aceitos candidatos que entrarem após o horário determinado para esta etapa; 

 Nesta sala, será disponibilizado um link para “sala de avaliação”, onde estará presente a 
banca examinadora para realização da prova de desempenho de cada candidato; 

 O candidato deve aguardar ser informado pelo mediador da “sala de espera” de que é sua 
vez de entrar na “sala de avaliação”, sendo eliminado caso tente entrar antes de ser 
autorizado; 

 Ao entrar na sala na “sala de avaliação”, o candidato deverá apresentar à banca 
examinadora documento original com foto (RG, CNH, CTPS); 

 Caso a internet de um dos membros da banca caia, o candidato deve parar sua 
apresentação; 

 Caso a internet do candidato caia ou tenha instabilidade, o tempo definido no item 8.2.1 
do Edital Nº 03/2020 - Unifesspa será contabilizado normalmente, não havendo 
acréscimos; 

 Esta etapa será gravada. 

15/10/2020 14h00m 2º etapa 

ORIENTAÇÕES: 

 Será enviado aos candidatos, pelo e-mail em que se inscreveram neste processo seletivo, 
link de acesso a “sala de espera” no Hangout Meet; 

 Somente serão aceitas pessoas que entrarem com o mesmo e-mail utilizado para inscrição; 

 Não serão aceitos candidatos que entrarem após o horário determinado para esta etapa; 

 Nesta sala, será disponibilizado um link para “sala de avaliação”, onde  estará presente a 
banca examinadora para realização da prova de desempenho de cada candidato; 

 O candidato deve aguardar ser informado pelo mediador da “sala de espera” de que é sua 
vez de entrar na “sala de avaliação”, sendo eliminado caso tente entrar antes de ser 
autorizado; 

 Ao entrar na sala na “sala de avaliação”, o candidato deverá apresentar à banca 
examinadora documento original com foto (RG, CNH, CTPS); 

 Caso a internet de um dos membros da banca caia, o candidato deve parar sua 
apresentação; 

 Caso a internet do candidato caia ou tenha instabilidade, a avaliação continuará a ocorrer 
conforme o disposto no item 8.2.2 do Edital Nº 03/2020 - Unifesspa, não havendo 
repetições extras de vídeo ou acréscimos de tempo;  



 Esta etapa será gravada. 

16/10/2020 8h00m 3º etapa 

ORIENTAÇÕES: 

 Será enviado aos candidatos, pelo e-mail em que se inscreveram neste processo seletivo, 
link de acesso a “sala de espera” no Hangout Meet; 

 Somente serão aceitas pessoas que entrarem com o mesmo e-mail utilizado para inscrição; 

 Não serão aceitos candidatos que entrarem após o horário determinado para esta etapa; 

 Nesta sala, será disponibilizado um link para “sala de avaliação”, onde  estará presente a 
banca examinadora para realização da prova de desempenho de cada candidato; 

 O candidato deve aguardar ser informado pelo mediador da “sala de espera” de que é sua 
vez de entrar na “sala de avaliação”, sendo eliminado caso tente entrar antes de ser 
autorizado; 

 Ao entrar na sala na “sala de avaliação”, o candidato deverá apresentar à banca 
examinadora documento original com foto (RG, CNH, CTPS); 

 Caso a internet de um dos membros da banca caia, o candidato deve parar sua 
apresentação; 

 Caso a internet do candidato caia ou tenha instabilidade, a avaliação continuará a ocorrer 
conforme o disposto no item 8.2.3 do Edital Nº 03/2020 - Unifesspa, não havendo 
repetições extras de vídeo ou acréscimos de tempo;  

 Esta etapa será gravada. 

16/10/2020 14h00m 4º etapa 

ORIENTAÇÕES: 

 Será enviado aos candidatos, pelo e-mail em que se inscreveram neste processo seletivo, 
link de acesso a “sala de espera” no Hangout Meet; 

 Somente serão aceitas pessoas que entrarem com o mesmo e-mail utilizado para inscrição; 

 Não serão aceitos candidatos que entrarem após o horário determinado para esta etapa; 

 Nesta “sala de avaliação”, todos os candidatos deverão apresentar documento original 
com foto (RG, CNH, CTPS); 

 Após a verificação de documentos de todos os candidatos, será iniciada a 4º etapa, que 
terá duração de 1 (uma) hora; 

 Durante esta etapa, o vídeo para tradução será repetido automaticamente durante 1 
(uma) hora; 

 É imprescindível que os candidatos fiquem com a câmera ligada durante a realização desta 
etapa; 

 A entrega da tradução será realizada via link para Google Forms, respeitando o tempo 
limite estabelecido; 

 Esta etapa será gravada. 

 


