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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS LONDRINA 
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS LONDRINA 

COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -LD

 

EDITAL Nº 001/2021-PS-LD

 INFORMAÇÕES PARA A PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

 

1. PLATAFORMA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

1.1 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada na plataforma Google Meet, no dia e
horário especificado no item 3. 1.1.1

Conforme previsto no item 6.20 do Edital de Abertura, a Prova de Desempenho de Ensino será gravada para
fins de registro e avaliação, sendo o seu teor de propriedade exclusiva da Comissão Permanente de Concurso
Público.

1.2 Para acesso à sala virtual é obrigatória a utilização de uma Conta Google pertencente ao candidato.

1.2.1 O candidato poderá utilizar uma conta já existente ou criar uma nova e não será permitido o acesso com
conta de terceiros.

1.2.2 Para criação de uma nova Conta Google, devem ser seguidas as instruções constantes no endereço
https://support.google.com/accounts/answer/27441.

1.3 Além da Conta Google, o candidato deve providenciar o atendimento aos requisitos básicos para a
utilização da plataforma Google Meet, conforme informações constantes na página
https://support.google.com/meet/answer/7317473.

 

2. ACESSO À SALA VIRTUAL E INÍCIO DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

2.1 Os links para acesso às salas virtuais estão especificados no item 3.

 2.2 Para acesso à sala virtual, o candidato deverá acessar respectivo o link no dia e horário especificado,
verificando se está identificado com sua Conta Google pessoal. Não será permitido o acesso com conta de
terceiros.

2.4 As provas de todos os candidatos seguirão a ordem alfabética e a programação previamente divulgada.

2.5 A entrada dos candidatos será permitida apenas no horário especificado no item 3. 

2.6 Conforme previsto no subitem 6.10 do Edital de Abertura, o candidato terá, no máximo, 15 (quinze)
minutos, antes do início de sua apresentação, para realizar a conexão com a banca examinadora e
compartilhar os links com os arquivos previstos no subitem 6.11.

2.7 Reforçamos que as plataformas utilizadas para a realização da prova não permitem o compartilhamento
de arquivos no formato PDF via chat, por isso será solicitado o compartilhamento apenas dos links para
acesso aos arquivos previamente salvos em alguma plataforma de armazenamento em nuvem. Assim,
conforme já informado no subitem 6.10.4 do Edital, recomendamos que o candidato realize,
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antecipadamente, o upload dos documentos previstos no subitem 5.11, em formato PDF, em alguma
plataforma de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, para facilitar o compartilhamento do link
de acesso a esses arquivos via chat, no momento da prova.

2.7.1 Caso o candidato opte por fazer o upload dos documentos na plataforma Google Drive, as instruções
para o compartilhamento dos links estão disponíveis no endereço
https://support.google.com/drive/answer/2494822?hl=pt-BR#zippy=%2Ccompartilhar-umlink-para-o-
arquivo.

2.8 Como previsto no subitem 6.17.1, no momento da entrada do candidato na sala, antes do início de sua
apresentação, será solicitado que este apresente para a câmera um documento oficial de identificação, para
confirmação da identidade do candidato pelo fiscal de sala. Assim, recomendamos que deixem um
documento de identificação disponível próximo, para que seja apresentado quando solicitado pelo fiscal da
sala.

 

3. DATA, HORÁRIO E LINK DE ACESSO À SALA DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

 

Protocolo Candidato Horário Link

149999 ANA PAULA RODRIGUES BASTOS 8h h�ps://meet.google.com/hbr-cxne-xju
 

149965 CLAUDIANA DOS REIS DE SOUSA MORAIS 9h h�ps://meet.google.com/xuc-nsmw-xtq
 

149951 DEBORA JURADO RAMOS 10h h�ps://meet.google.com/ojg-xfac-uaw
 

149928 EDINATA DE CAMPOS CAMARGO 11h h�ps://meet.google.com/gmj-yebc-ydi
 

149956 GISELLE HERBELLA DO PRADO TALHETTI 12h h�ps://meet.google.com/fwp-qqec-xcj
 

149961 LUCAS DE LIMA DA CRUZ 14h h�ps://meet.google.com/hxm-nyhx-acj
 

150002 SANDRA CRISTINA MALZINOTI VEDOATO 15h h�ps://meet.google.com/kij-ihqq-aru
 

149927 THALITA GABRIELA COMAR CHARALLO 16h h�ps://meet.google.com/ger-szdi-nyi
 

149993 VICTÓRIA HIDALGO PEDRONI 17h h�ps://meet.google.com/kwu-qwhk-�i
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) NATALIA LADEIRA FERREIRA DA
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