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2ª RETIFICAÇÃO DA REABERTURA DO EDITAL N.º 007/2020 – PROPESP/UFAM 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento 

dos interessados, a segunda RETIFICAÇÃO realizada na Reabertura do Edital de Nº 

007/2020 - PROPESP/UFAM, referente as inscrições para o Exame de Seleção de 

candidatos para ingresso no 2º Semestre de 2021 no curso de Mestrado Profissionalizante 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), com efeito, 

 

 I – DETERMINA que: 

Item  Onde se lê Leia-se: 

4.1.1. 

Etapa Única – Prova de Conhecimentos 

Básicos e de Inglês, de caráter 

eliminatório e classificatório. O candidato 

que não acertar uma única questão 

de Conhecimentos ou de Inglês será 

eliminado. 

Etapa Única – Prova de Conhecimentos 
Básicos e de Inglês, de caráter 
eliminatório e classificatório. O candidato 
que não acertar uma única questão 
de Conhecimentos ou de Inglês será 
eliminado. A prova ocorrerá de forma 
remota sendo vinculada ao acesso à 
Internet via formulário Google e em sala 
virtual do Google Meet. 
Sala Virtual da Prova do Mestrado 
Profissionalizante do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP) 
Sexta-feira, 4 de junho · 14:30h até 18:00 
(Horário Manaus). 
Informações de participação do Google 
Meet 
Link da videochamada: 
https://meet.google.com/xjp-jxgi-frh 
Ou disque: 1905-716-(US) +1 971  PIN: 482 
377 627# 
 

4.2.5 

Recomenda-se ao candidato comparecer 
ao local com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário estabelecido 
para o início da prova, munido de caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta); 

O início do horário da prova é 15 horas 

(Horário Manaus). No entanto, os 

candidatos devem entrar na sala do 

Google Meet, obrigatoriamente, 30 

(trinta) minutos antes do horário 

estabelecido para o início da prova, para 

fins de credenciamento obrigatório. 

Caso o aluno não esteja até as 14h30 

(Horário Manaus) na sala do Google 

Meet, será automaticamente 

desclassificado.   
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O link de acesso a sala no Google Meet é 

esse: https://meet.google.com/xjp-jxgi-frh. 

O link de acesso às provas (Formulário) 

será disponibilizado no dia da aplicação 

às 15h00 (Horário Manaus) no chat da 

sala virtual do Google Meet.  

O conteúdo da prova contendo as 

questões estará acessível aos candidatos 

a partir das 15h (Horário Manaus) e ficará 

disponível até às 18h (Horário Manaus) 

desse mesmo dia.  

4.2.6 

Não será permitido o ingresso de 

candidato, após o horário previamente 

marcado para o início da prova 

O aluno, ao iniciar a prova, não terá a 
opção de sair da sala virtual do Google 
Meet sem autorização. Caso o candidato 
tenha algum problema técnico na Internet 
ou no dispositivo eletrônico durante a 
prova, ele terá 15 minutos para retornar à 
sala virtual do Google Meet. Caso o 
candidato não retorne, será 
automaticamente desclassificado. 
 

4.2.7 

Para o ingresso de candidato no local da 

prova será exigida a apresentação de 

documento de identificação com foto 

Ao entrar na sala virtual, o candidato 

deverá abrir câmera e microfone, 

apresentar seu nome e expor seu 

documento de identificação na câmera 

para fins de credenciamento obrigatório. 

Todos os candidatos deverão certificar-se 

de que suas câmeras estão conectadas e 

possibilitam mostrar a sua imagem à 

frente do computador. O candidato deverá 

realizar a prova em um ambiente 

reservado, em que somente ele esteja 

presente 

4.2.8 

É vedado ingresso de candidato no local 

da prova portando arma de qualquer 

natureza 

O candidato terá até as 18 horas (Horário 

Manaus) para finalizar e enviar a prova. 

Após as 18 horas não será permitido o 

envio de respostas no ambiente virtual. 

4.2.9 

A prova escrita deverá ser feita pelo 

próprio candidato, a mão, não sendo 

permitida a interferência e/ou a 

participação de outras pessoas, salvo em 

caso de candidato que tenha solicitado 

condição especial, em função de 

deficiência que impossibilite a redação 

pelo próprio 

A prova será realizada por meio de 

plataforma virtual, não sendo permitida a 

interferência e/ou a participação de outras 

pessoas. 
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4.2.11 

Não será permitida a entrada no local da 

prova de candidato portando quaisquer 

tipos de equipamentos eletrônicos 

Às 15h00 (Horário Manaus), os 

candidatos receberão no chat do Google 

Meet (sala de aula virtual) o link para 

acessar ao formulário Google (prova). 

Após as 15h (Horário Manaus), todos os 

candidatos deverão manter o microfone 

desligado, e a câmera ligada. 

4.2.13 

O candidato não poderá levar o caderno 

de questões, sob qualquer hipótese, 

sendo eliminado desse processo seletivo 

o candidato que o fizer 

Se, por qualquer motivo, alguma questão 

da prova de conhecimentos for anulada, 

todos os candidatos que tiverem feito 

essa questão terão sua nota normalizada, 

isto é, o valor da questão anulada será 

distribuído proporcionalmente às demais 

questões que o candidato deveria fazer 

 

 

Item  Acrescentado 

4.1.3 
É de responsabilidade do candidato garantir o acesso e a velocidade de Internet para 
transmissão de som e imagem em tempo real.  
 

 

IV – MANTÉM as demais condições previstas na REABERTURA DO EDITAL N.º 007/2020 

– PROPESP/UFAM. 

 

Manaus, 25 de maio de 2021. 

 

Profa. Dra. Adriana Malheiro Alle Marie 
Pró-Reitora, em exercício, de Pesquisa e Pós-Graduação 


