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INFORMAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DO SORTEIO DE PONTO PARA A
PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

1. PLATAFORMA UTILIZADA PARA A TRANSMISSÃO DO SORTEIO DE PONTO

1.1 A transmissão do sorteio de ponto será realizada na plataforma Google Meet, nos dias e horários
especificados no item 4.

1.1.1 A par�cipação no sorteio de ponto é faculta�va.

1.1.2 O sorteio de ponto será gravado para fins de registro.

1.1 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 e 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:

2.1 O link para acesso à sala virtual: meet.google.com/eef-tsyr-xwf.

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

2.3 A entrada dos candidatos na sala virtual do sorteio de ponto será permi�da com 10 minutos de
antecedência ao início do sorteio.

 

3. SORTEIO DE PONTO E TESTE DA PLATAFORMA:

3.1 Para a realização do sorteio, será compar�lhada a tela de um representante da Subcomissão
Permanente de Concurso Público do Câmpus Pato Branco.

3.1.1 Os pontos sorteados serão publicados na página do certame, no endereço
h�p://portal.u�pr.edu.br/editais/concursos;

3.3 Após a realização do sorteio de ponto os candidatos que desejarem poderão, um por vez, realizar
teste de áudio, vídeo e compar�lhamento da tela.



3.2.1 Caso mais de um candidato deseje realizar o teste, será seguida a ordem alfabé�ca.

3.2.2 É recomendável que o candidato que queira realizar o teste esteja u�lizando o mesmo equipamento
e configurações que u�lizará para a Prova de Desempenho de Ensino.

 

 

ÁREA/SUBÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Data/Horário do Sorteio do Ponto: 05/03/2022 às 08h

Protocolo Nome
151600   ARTHUR HENRIQUE CELZLEIN 
151547   EMANUELLI MAIRA BOSCHETTI 
151436   JOCELEIDE DALLA COSTA MUMBELLI 
151588 JOSÉ FELIPE RABER 
151553   LUCAS FERNANDES BRAZ 

 

Pato Branco, 23 de fevereiro de 2022.

 

DAIANE RUZZA SABBI
Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos 

UTFPR Câmpus Pato Branco
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