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Chamada de Seleção Pública Nº 01/2021 

 PROFSAUDE/MPSF/UFSB 

 

MATERIAL INSTRUTIVO PARA OS CANDIDATOS DA PROVA DE INGLÊS 

 

 

Orientações Gerais 

 

1. Estas orientações estão sendo enviadas por e-mail para o(a) candidato(a) com 

inscrição deferida na Chamada de Seleção nº 01/2021 do PROFSAUDE da UFSB, 

sendo obrigatório que o(a) candidato(a) acuse recebimento. 

2. A Prova de Inglês é de caráter eliminatório e será realizado em formato virtual, 

por meio de ferramenta online (Web RNP da UFSB) de uso exclusivo da 

Comissão Examinadora da Instituição Associada (UFSB) e do(a) candidato(a), 

seu uso por terceiros está penado por Lei e poderá incorrer em ações legais. 

3. É de total responsabilidade do(a) candidato(a) assegurar-se de que tem à 

disposição uma conexão de internet com qualidade suficiente para não prejduicar 

sua participação na Prova de Inglês telepresencial. Recomenda-se que o(a) 

candidato(a) faça um teste, com 24 horas de antecedência, das funcionalidades do 

computador que irá utilizar para a Prova de Inglês, e verifique que possui bom 

acesso à internet, microfone e áudio/som em bom funcionamento e sem defeitos 

que possam prejudicar a realização da sua prova. 

4. Todo o processo da Prova de Inglês será gravado pela Comissão Organizadora da 

Chamada de Seleção (UFSB), para fins exclusivos de consulta da mesma. 

5. A Instituição Associada, a UFSB, não se responsabilizará por problemas de 

conexão por parte do(a) candidato(a) e na impossibilidade de conexão, o(a) 

candidato(a) será automaticamente eliminado(a) do processo seletivo. 

 

Orientações específicas do dia da Prova de Inglês 

 

1. O(A) candidato(a) deverá ingressar na sala de reunião virtual, indicada neste 

documento, às 8h30 (hora exata), para fins de testagem de som e câmera e 

chamada de presença e identificação do(a) candidato(a) por parte da Comissão 

Organizadora. 

2. A Prova de Inglês terá início às 9h e finalizará às 12h (horário de Brasília), não 

sendo permitida a entrada de nenhum candidato uma vez iniciada a mesma. 

3. A Prova de Inglês é composta de 20 questões de múltipla escolha e cada questão 

correta vale 0,5 pontos. 

4. O(A) candidato(a) deverá acessar o link da sala de reunião da Prova de Inglês 

utilizando seu primeiro nome e último sobrenome, conforme fez o resgitro de sua 

inscrição no sistema SIGAA da UFSB, sem abreviações. Não será permitido o 

acesso de candidatos(as) que não atendam a esta exigência. 
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5. No momento de preenchimento dos seus dados no documento da Prova de Inglês, 

o(a) candidato(a) deverá colocar seu primeiro nome e último sobrenome, tal como 

foi registrada e permitida sua entrada no link da sala de reunião da Prova de Inglês. 

Não será aceito outros nomes no preenchimento do documento da Prova de Inglês. 

6. O acesso ao documento específico da Prova de Inglês será divulgado aos 

candidatos, unicamente, dez minutos antes das 9h, quando do início da Prova de 

Inglês.  

7. O(A) candidato deverá estar presente na sala de reunião da Prova de Inglês, e 

manter sua câmera ligada e seu microfone desligado durante todo o tempo de 

realização da Prova de Inglês.  

8. A Prova de Inglês deverá ser realizada de forma individual por cada candidato(a), 

não sendo permitida a divulgação da Prova a terceiros, sob penas da Lei. 

9. Caso o(a) candidato(a) queira se dirigir à Comissão Organizadora, deverá fazê-lo 

por meio do chat da sala de reunião, em caso de dúvidas ou problema específico. 

10.  Ao finalizar a Prova de Inglês é importante que o(a) candidato(a) marque a opção 

“ENVIAR”, no documento específico da Prova de Inglês, para que suas respostas 

sejam registradas e recebidas pela Comissão Examinadora. 

11. Caso o(a) candidato envie mais de uma resposta/prova, somente será validada a 

primeira. 

12. Uma vez realizada e enviada sua Prova, o(a) candidato(a) deverá comunicar 

imediatamente à Comissão Examinadora, através do chat, para ser autorizada sua 

retirada definitiva da sala de reunião da Prova de Inglês, dando por concluída sua 

participação, com registro da hora de saída. 

13. Segue o LINK de ACESSO para a sala de reunião da Prova de Inglês, no dia 11 

de abril de 2022 (horário de Brasilia), às 8 horas e 30 minutos:  

 

LINK de ACESSO para sala de reunião da Prova de Inglês: verificar email 

encaminhado hoje (04.04.2022) pela Comissão Institucional Examinadora.  

 

 

Porto Seguro, 04 de abril de 2022 

Comissão Institucional Examinadora 

(CFCS-UFSB: PORTARIA 034/2021) 

 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022 

Comissão de Seleção Nacional 

PROFSAUDE/MPSF Nacional 


