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EDITAL Nº 002/2020-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 22/10/2020.
2.2 O candidato que não receber o link até as 18h00 do dia 22/10/2020 deverá enviar e-mail, do
endereço cadastrado no momento da inscrição, para cogerh-gp@u pr.edu.br até as 12h00 do dia
26/10/2020, 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 002/2020-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.

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: MATEMÁTICA
SORTEIO DO PONTO

Dia 26/10/2020, às
08h00min - transmissão
ao vivo através do canal
disponível neste link.

Dia 27/10/2020, às
08h00min - transmissão
ao vivo através do canal
disponível neste link.

Dia 28/10/2020, às
08h00min - transmissão
ao vivo através do canal
disponível neste link.

Dia 29/10/2020, às
08h00min - transmissão
ao vivo através do canal
disponível neste link.

DATA
PDE

DA

27/10/2020

28/10/2020

29/10/2020

30/10/2020

HORÁRIO DA
PDE

PROTOCOLO

CANDIDATO

08h00min

148803

ADRIANO SUEKE TAKATA

09h00min

148744

ALEXANDRE
FARIA

10h00min

148806

ANA PAULA CHOROBURA

11h00min

148811

CAMILO CAMPANA

12h00min

148743

CASSIO ANDERSON FEITOSA

08h00min

148801

CLAYTON SUGUIO HIDA

09h00min

148837

DAVIS
MAGALHÃES
FREITAS

10h00min

148740

DAYANI QUERO DA SILVA

11h00min

148746

DIEGO ALFONSO SANDOVAL
SALAZAR

12h00min

148748

FELIPE PEREIRA GOMES

08h00min

148802

FRANCINI DAMIANI E SILVA

09h00min

148745

GABRIEL ZANETTI
FERNANDES

10h00min

148782

GUILHERME
PIANEZZER

11h00min

148741

JÉSSICA
CRISTINA
OLIVEIRA MARQUES

12h00min

148737

JOVANI TAVEIRA DE SOUZA

08h00min

148739

JULIO LEO FONSECA QUISPE

09h00min

148836

LARISSA
OLIVEIRA

10h00min

148738

LEANDRO
QUINTÃO
MARTINS RAMALHO

11h00min

148796

LEONARDO DUARTE SILVA

PEREIRA

DE

DE

NUNES

AUGUSTO

TEBALDI

DE

DE

Dia 30/10/2020, às
08h00min - transmissão
ao vivo através do canal
disponível neste link.

31/10/2020

12h00min

148827

PAULO
DE
WEINHARDT

OLIVEIRA

08h00min

148749

RAFAELA PEREIRA

09h00min

148747

RODRIGO LABIAK

10h00min

148824

ROSANA MARIA LUVEZUTE
KRIPKA

11h00min

148815

SAULO RODRIGO MEDRADO

12h00min

148814

WILLIAM
MATOS

SILVEIRA

DE

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
Link
completo
para
acesso
ao
canal
que
transmi rá
ponto: h ps://www.youtube.com/channel/UCb4raolfeO_AwRjbTcpdCKg.

os

sorteios

de

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

Guarapuava, 22 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LAIS DE ANDRADE FARIAS, COORDENADOR(A), em 22/10/2020, às
09:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1704740 e o código CRC
4E8FCECC.
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