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EDITAL Nº 001/2021-PS-GP

INFORMAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

 

1. Plataforma u�lizada 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 na Esta�s�ca de Inscritos 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 31/03/2021.

2.2 O candidato que não receber o link até as 18h00 do dia 31/03/2020 deverá enviar e-mail, do
endereço cadastrado no momento da inscrição, para cogerh-gp@u�pr.edu.br até as 12h00 do dia
01/04/2021, para reenvio do link.

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

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 na Esta�s�ca de Inscritos 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 001/2021-PS-GP, o candidato terá até 15 minutos a par�r
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.

 

http://portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/guarapuava/edital-001-2021-ps-gp/edital_001_2021_ps_gp_estatistica_inscritos.pdf
https://support.google.com/accounts/answer/27441
https://support.google.com/meet/answer/7317473
http://portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/guarapuava/edital-001-2021-ps-gp/edital_001_2021_ps_gp_estatistica_inscritos.pdf


3. Datas e horários dos Sorteios de Ponto e das Provas de Desempenho de Ensino (conforme já
publicado na Esta�s�ca de Inscritos)

ÁREA/SUBÁREA: ENGENHARIAS I/ENGENHARIA CIVIL

SORTEIO DO PONTO DATA PDE HORÁRIO DA
PDE PROTOCOLO CANDIDATO

Dia 05/04/2021, às
13h00min.

Através deste link
06/04/2021

13h00min 149443 EDUARDO CESAR AMANCIO 

13h45min 149494 ELAINE SOUZA DOS SANTOS
MARINHO 

14h30min 149492 JÉSSYCA MENDES DA SILVA 

15h15min 149502 PHELYPE HARON OLEINIK 

16h00min 149477 RÚBIA MARA BOSSE 

16h45min 149491 TAYLANA PICCININI
SCOLARO 

17h30min 149450 WAGNER DE ALMEIDA
FERREIRA 

 

 

ÁREA/SUBÁREA: ENGENHARIAS III/ENGENHARIA MECÂNICA

SORTEIO DO PONTO DATA PDE HORÁRIO DA
PDE PROTOCOLO CANDIDATO

Dia 05/04/2021, às
08h00min.

Através deste link

06/04/2021 08h00min 149499 ANTONIO CARLOS FRANCO 

08h45min 149489 CARLOS CÁSSIO DE
ALCÂNTARA 

09h30min 149495 DANIEL NICOLAU LIMA
ALVES 

10h15min 149442 FABRÍCIO ALEXANDRE ALVES
CERANTO 

11h00min 149446 FERNANDO ROCHA FABIANE 

13h00min 149496 FLAVIO MEDEIROS SEIBT 

13h45min 149448 FÁBIO ZORZO 

14h30min 149487 KAUAN HAMILTON
DALAZOANA  

15h15min 149498 LAÉRCIO MALFATTI 

http://portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/guarapuava/edital-001-2021-ps-gp/edital_001_2021_ps_gp_estatistica_inscritos.pdf
https://meet.google.com/yfm-tekr-ddj
https://meet.google.com/ymm-ykrc-qvf


16h00min 149490 LUCAS RHEA ZANETTI 

16h45min 149493 THIAGO CANTOS LOPES 

4. Outras informações

4.1 A par�cipação do candidato no sorteio do ponto para a Prova de Desempenho de Ensino é faculta�va.

4.2 Os recursos didá�cos de que o candidato pretenda fazer uso durante a prova deverão ser por ele
mesmo providenciados e instalados, sob sua inteira responsabilidade.

4.3 Recomenda-se a leitura atenta do Edital antes de realizar a prova.

 

 

Guarapuava, 01 de abril de 2021.
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