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PDE

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, nos dias e horários
publicados em Informações para o acompanhamento do Sorteio de Ponto e Horários da realização da
Prova de Desempenho de Ensino - PDE, e disponíveis no item 3 do presente documento.

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

1.2.1 O candidato poderá u�lizar uma conta já existente ou criar uma nova, e não será permi�do o
acesso com conta de terceiros.

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

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

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

2.1 O link para acesso à sala virtual será enviado ao e-mail cadastrado no momento da inscrição do
candidato, no dia 13/09/2021.

2.2 O candidato que não receber o link até as 18h00 do dia 13/09/2021 deverá enviar e-mail, do
endereço cadastrado no momento da inscrição, para cogerh-cp@u�pr.edu.br, até as 12h00 do dia
14/09/2021, solicitando o reenvio do link.

2.3 Para acesso à sala virtual, o candidato deverá acessar o link recebido via e-mail no dia e horário
especificado para sua área/subárea, verificando se está iden�ficado com sua Conta Google pessoal.
Não será permi�do o acesso com conta de terceiros.

2.3.1 Recomenda-se solicitar o acesso à sala virtual com 5 minutos de antecedência ao início do
sorteio.

2.4 Cada candidato terá uma sala virtual específica para a realização da sua prova.

2.5 A entrada dos candidatos na sala virtual será permi�da apenas no horário especificado para a sua
apresentação, que está publicado Informações para o acompanhamento do Sorteio de Ponto e
Horários da realização da Prova de Desempenho de Ensino - PDE e no item 3, abaixo. Não será aceito
ingresso antecipado na sala virtual. Recomenda-se que o candidato solicite o ingresso na sala
pontualmente.

2.6 Conforme previsto no item 5.10 do Edital nº 006/2021-PS-CP, o candidato terá até 15 minutos
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antes do horário especificado no item 3 como "Horário da PDE" para estabelecer a conexão e
compar�lhar os arquivos previstos no item 5.11 do referido edital.

2.7 Poderá ser solicitado ao candidato a apresentação do documento de iden�ficação original durante
o período de conexão.

3. COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS

3.1 Considerando o disposto no item 5.11 do Edital, o candidato deverá compar�lhar com a banca
examinadora, via chat da plataforma u�lizada os referidos documentos em drives como: Google Drive,
Dropbox, One Drive, We transfer ou qualquer serviço que crie link compar�lhável.

3.2 O candidato que não fizer o compar�lhamento, será eliminado, considerando o disposto no item
5.11.1 do Edital.

4. AVISOS IMPORTANTES

4.1 Conforme consta no item 2.1 e 2.2, encaminharíamos os links na data de hoje 13/09/2021, porém,
por problemas técnicos, não conseguimos encaminhar.

4.2 Ficando então para o dia 14/09/2021, para receberem os links nos e-mails cadastrados no
momento da inscrição.
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