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UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL Do PARANA

INFORMAÇÃO

IN FORMAÇÃO EDITAL 001/2022-PS-TD

INFORMAÇOES PARA A PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

1. PLATAFORMA UTILIZADA PARA A PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO

1.1 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada na plataforma ZOOM, nos dias e horários especificados no item 3.

1.2 Para acesso à sala virtual não é necessário a criação de conta específica.

1.3 Para utiliza a plataforma pelo celular, 0 candidatos deverá baixar o APP previamente.

1.4 Pelo computador, ao acessar a plataforma atente-se para selecionar primeiro "Portuguese“, posteriormente clicar em "iniciar a reunião" e depois em
"ingressar em Audioconferência por computador".
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2. ACESSO A 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 2119312922.

2.2 O candidato que não receber o link até às 19:00 do dia 21/03/2022 deverá enviar email do endereço cadastrado no momento da inscrição, para cogerh-
td©utfpr.edu.br até às 12h00 do dia 2210312022, para reenvio do link.

2.3 Para acesso à sala virtual, o candidato deverá acessar o link recebido via email no dia e horário especificado para sua área/subárea.

2.4 Será utilizada apenas uma sala Virtual. As provas de todos os candidatos da mesma área/subárea será realizada na mesma sala virtual, seguindo a
ordem alfabética, conforme item 3.

2.5 A entrada dos candidatos na sala virtual será permitida a partir das 07h30min para ambientação.

2.6 Os candidato que NÃO acessarem a SALA PARA PDE até o horário especificado no Item 3, serão eliminados do certame.

2.7 Conforme previsto no item 5.10 do Edital nº 001/2022-PS-TD, o candidato terá até 15 minutos a partir do horário de entrada na "SALA PARA PDE" para
estabelecer a conexão e compartilhar os arquivos previstos no item 5.11 do referido edital.
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2.8 Poderá ser solicitado ao candidato a apresentação do documento de identificação original durante o período de conexão.

3. DATA E HORÁRIO DO SORTEIO DE PONTO E PDE

Área/Subárea » ÁREA/SUBÁREA: CIÉNCIAS EXATAS E DA TERRA/Ciência da Computação
SORTEIO DO PONTO DATA DA PROVA SALA PARA PDE HORARIO DA PDE PROTOCOLO ' CANDIDATO

Dia 28/03/2022, às 08h00min 29/03/2022 ENTRADÃAS Dogãfãntí:mm ATÉ A partir das 08h00min 152671 LEANDRO AUGUSTO ENSINA

Toledo, 21 de Março de 2022.
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