
 

 

MANUAL INSTRUTIVO DE ORIENTAÇÕES PARA A 
REALIZAÇÃO DA PROVA DE INGLÊS 

 
 
I- INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

1. A Prova de Inglês, de caráter eliminatório, ocorrerá em: 
 Dia: 11 de abril de 2022 
 Horário (horário de Brasília): 09h00min (início) - 12h00min (término) 

2. Será realizada de forma virtual, por meio da ferramenta (sala de reunião) Zoom no link 
https://us06web.zoom.us/j/85019124687?pwd=cld6QjYrLzl1NEVXNWI3bE5XbFVGUT09, ID da 
reunião: 850 1912 4687 - Senha de acesso: 507431, onde será disponibilizado o acesso ao 
questionário do Google Forms; 

3. Terá toda sua participação virtual na plataforma Zoom gravada para fins de consulta em caso 
de recurso; 

4. A prova conterá 20 questões de múltipla escolha e cada questão correta vale 0,5 ponto; 

5. É de total responsabilidade do(a) candidato(a) assegurar-se de que tem à disposição uma conexão 
de internet com qualidade suficiente para não prejudicar sua participação na prova 
Telepresencial. O Instituto Aggeu Magalhães, associado a Rede de Mestrado Profissional em 
Saúde da Família - PROFSAÚDE não se responsabilizará por problemas na conexão por parte 
do(a) candidato(a);  

6. Na impossibilidade de conexão, o(a) candidato(a) será automaticamente eliminado(a) do 
processo seletivo. 

II- ACESSO A PROVA  

7. No dia da prova, o(a) candidato(a) deverá acessar à sala de reunião do Zoom, utilizando seu 
NOME e SOBRENOME, SEM ABREVIAÇÃO; 

8. Recomenda-se que o(a) candidato(a) esteja conectado(a) e disponível para a prova a partir de 
08h30min (horário de Brasília); 

9. A comissão realizará uma chamada de presença, verificando o nome registrado na sala virtual 
de reunião. Caso tenha candidato(a) com nome similar, solicitará a um(a) dos(as) 
candidatos(as) que renomeie a sua entrada na sala com seu outro sobrenome. Essa ocorrência 
será registrada na ata da prova; 

10. Essa informação é importante, pois os(as) candidatos(as) deverão preencher o Google Forms 
com seu nome e sobrenome conforme  logou na sala virtual;  

11. O link para a prova (realizada por meio de formulário Google Forms) será divulgado dentro 
da sala de reuniões às 08h50min (horário de Brasília); 



 

 

12. Solicita-se que o(s) link(s) NÃO SEJAM DIVULGADOS a terceiros, pois são de uso 
exclusivo da Comissão de Seleção e dos(as) candidatos(as). Além disso, ressalta-se que a prova 
deve ser realizada de forma individual, por cada candidato(a). 

III- REALIZAÇÃO DA PROVA 

13. No preenchimento da prova no Google Forms, reforçamos a informação de que o(a) 
candidato(a) deverá usar nome e sobrenome, CONFORME LOGOU NA SALA VIRTUAL 
e foi validado na chamada pela Comissão de seleção no início da prova; 

14. Durante o período em que estiver realizando a prova, cada candidato(a) deve estar presente na 
sala de reunião com a CÂMERA LIGADA e o MICROFONE DESLIGADO; 

15. Durante a realização da prova, em caso de problema ou dificuldade, o(a) candidato(a) deverá 
usar o Chat, direcionando a dúvida exclusivamente ao responsável pelo acompanhamento da 
prova. As instruções serão dadas verbalmente para que fique gravado; 

16. Situações específicas em que o(a) candidato(a) será desclassificado no decorrer da prova: 
a) Atraso maior que 15min após o início da prova; 
b) Perda de conexão por um período maior que 15min; 
c) Impossibilidade de ativar a câmera. 

17. Ao final da prova, o(a) candidato(a) deverá clicar na opção “ENVIAR” na parte inferior do 
formulário para que as suas respostas sejam registradas e enviadas à Comissão de Seleção; 

18. Caso o(a) candidato(a) envie mais de uma resposta, só será validada a primeira. 
 

É fundamental que TODOS(AS) candidatos(as) acusem o recebimento. 
 
 

Recife, 05 de abril de 2022. 
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