ORIENTAÇÕES SOBRE A PROVA ESCRITA
Prezado candidato,
Servimo-nos do presente para apresentar as seguintes orientações sobre a prova
escrita da monitoria:
- As questões serão encaminhadas no e-mail que consta na inscrição de cada candidato no
horário da prova (a partir das 14h);
- A prova será realizada no dia 14/04/2021, a partir das 14h e terá 2h de duração a contar do
recebimento da prova no e-mail e do login do candidato da sala online.
- Ao longo da prova, o candidato deverá permanecer logado na sala online criada
especificadamente para a finalidade desta prova com a câmera e microfone ativados de forma
ininterrupta.
- Recomenda-se que o acesso na sala online ocorra com 15 minutos de antecedência com a
finalidade de se evitar contratempos e também para buscar sanar eventuais dúvidas.
- Para acesso na sala online o interessado deverá acessar o seguinte
https://zoom.us/j/91510877525?pwd=YVczb3VUbzN3MzU3a1g4aWFMeFJiQT09,
ID
reunião: 915 1087 7525, Senha de acesso: 267619

link:
da

- Para a realização da prova o aluno deverá separar 02 folhas em branco de papel A4 que
serão utilizados como “folha de respostas”.
- A prova deverá ser realizada de forma MANUSCRITA e as questões respondidas de forma
crescente (bastando a indicação do numeral de cada uma)
- Na folha de respostas deverá constar a disciplina e o número da inscrição do candidato. O
candidato não deverá incluir o seu nome ou qualquer outro elemento de identificação.
- Não há necessidade da transcrição da pergunta, bastando a indicação de seu numeral.
- A folha de resposta deverá ser digitalizada (ou fotografada) e enviada em formato “.pdf.” em
resposta deste e-mail com o limite de 05 minutos de tolerância após a finalização do tempo de
prova.
- Atenção! Este e-mail deverá ser respondido, mantendo o histórico de mensagens e não
deverá ser criado um novo e-mail com a finalidade de postar a folha de respostas.
- Esta prova deverá ser feita sem consultas.
- Esta prova escrita será submetida ao sistema de controle de plágio, da constatação de
características de similaridade incompatíveis com a originalidade esperada, o candidato será
desclassificado.
BOA PROVA!

Franca, 13 de abril de 2021.
COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA

