
  
 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM 

Edital de seleção nº 03/2021 

 
ORIENTAÇÕES PARA A CONDUÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

Prezado Candidato, 

 

A prova escrita será realizada no dia 13/12/2021 às 08:00 hs (horário de Brasília – 
Brasil), por meio da Plataforma Google Meet, link de acesso a sala virtual: 
https://meet.google.com/mup-egbm-mrg 

Os candidatos deverão estar presentes com câmera e áudio ligados às 8hs na sala virtual 
para a conferência documental, segundo os regramentos do Edital 03/2021. Após isso, a 
previsão de sorteio e início da realização da prova escrita às 08:30 hs, com 4 horas de 
duração. Nesse momento, observar as demais Orientações da Prova escrita. 

 
1.1 Durante a realização da prova escrita, todos os candidatos deverão manter o microfone 
desligado e a câmera acionada. O microfone só poderá ser ligado, caso o candidato apresente 
alguma dúvida relacionada ao processo de aplicação da prova. Em situação em que a câmera 
seja desconectada, o candidato deverá acioná-la em um tempo máximo de 10 minutos, 
impossibilitando sua eliminação por falta de recurso visual. 

1.2 Se, durante a realização da prova escrita, o candidato, por algum motivo, sair da sala 
virtual, ele deverá retornar a ela, em um tempo máximo de 10 minutos, para dar 
continuidade à etapa de submissão à avaliação. Caso isso não ocorra, o candidato estará 
eliminado do processo seletivo. 

1.3 Se, durante a realização da prova escrita, o candidato ter a necessidade de se ausentar 
por questões relacionadas às necessidades fisiológicas, ele deverá avisar à banca 
examinadora, via chat, permanecer na sala virtual, deixar a câmera acionada e retornar 
após  um tempo máximo de 10 minutos. 

1.4 Será permitido o consumo de alimentos pelo candidato, desde que já estejam presentes 
desde o início da realização da prova. Essa consumação deverá ocorrer com a câmera 
acionada. 

1.5 A banca examinadora avisará aos candidatos quando faltarem 10 minutos para a 

finalização do tempo de prova, de forma a permitir a conversão do arquivo em PDF e envio para 

o e-mail selecaomestradoenfermagem@unilab.edu.br, até 5 minutos depois desse prazo.  No 

arquivo, só deverá constar o número de inscrição do candidato. 

1.6 Caso o candidato já tenha enviado a resposta da prova e queira substituir o arquivo, ele 

deverá fazê-lo dentro dos 5 minutos após a finalização do tempo de prova e mencionar 

claramente, no e-mail, a substituição do arquivo. 

 
 
Atenciosamente, 

 

A Comissão 
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