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ATENÇÃO: MUDANÇA NO HORÁRIO DA PROVA
Resultado da primeira fase – Análise de Currículo
Segunda-feira, 07/06, às 10h.

Prova Escrita
Segunda-feira, 07/06, às 10h30. A Prova seguirá os procedimentos descritos abaixo.

Sobre a prova escrita
De acordo com as Normas Complementares, “Os candidatos deverão entrar na sala virtual com 15
minutos de antecedência para possíveis ajustes de câmera.” Desta forma, a entrada à sala será
admitida entre 10h15 e 10h30. A banca não admitirá nenhum candidato à sala virtual após as
10h30.
O candidato deverá utilizar um e-mail do Google (gmail etc.) para entrar na sala virtual e ajustar o
seu perfil Google para pedir acesso à sala utilizando seu nome real (de preferência completo),
conforme preenchido no requerimento de inscrição.
Link para a sala virtual da prova: https://meet.google.com/xne-xwje-qak
Após as 10h30, será iniciada a gravação e será feita uma chamada que deverá ser respondida ao
microfone por cada um dos presentes.
O ponto será sorteado por um dos membros da banca, que compartilhará sua tela e acessará o link
www.sorteandoja.com.br.
Após meia-hora, a questão formulada sobre o ponto será COMPARTILHADA NA TELA por 5 minutos
e COPIADA NO CHAT da sala virtual. A questão deve ser copiada EM TODAS AS FOLHAS DA PROVA.
As folhas deverão ser utilizadas APENAS EM UMA DAS FACES, para evitar interferência do verso no
momento de digitalização.
Os candidatos terão 50 MINUTOS para responder à questão, à TINTA. Ao final da redação, deverão
NUMERAR AS FOLHAS, e TRAÇAR UMA DIAGONAL, com início logo após a última palavra redigida,
ocupando toda a parte branca restante da folha, e ASSINANDO A ÚLTIMA FOLHA. Todos os
candidatos deverão aguardar até o término do tempo de prova, quando a banca chamará pelo
nome cada candidato que deverá exibir a última página de sua prova na tela. Após este momento,
o candidato deverá digitalizar todas as páginas de sua prova, gerando um único documento em
formato .pdf e enviando-o para o e-mail do DHT (dht@fau.ufrj.br) num prazo máximo de 10
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minutos. Durante este tempo, serão anunciados na sala os e-mails recebidos. O nome do arquivo e
o título do e-mail devem ser NOME_ÚLTIMO SOBRENOME_provaescrita_edital417.pdf
A banca não se responsabiliza por arquivos ilegíveis ou corrompidos.
A consulta é livre durante todo o tempo da prova a material impresso ou digital, contanto que o
candidato e as folhas de redação permaneçam enquadrados pela câmera.
AS CANDIDATAS LACTANTES poderão interromper a redação da prova para amamentar, desde que
permaneçam enquadradas pela câmera. De acordo com a Lei 13.872, de 17/09/19, o tempo de
prova poderá ser recomposto até um período máximo de 16 minutos a partir do sorteio do ponto
(proporcional a 30 min. de amamentação para cada 2h de prova).

Previsão da Divulgação dos Candidatos aprovados na Prova Escrita e do
Calendário do Sorteio para Prova Didática
Segunda-feira, 07/06, às 19h.

