
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

AVISO I 

RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO DO DIA DA TESTAGEM DO AMBIENTE VIRTURAL 

 

A banca examinadora do PSS remoto, regido pelo edital n° 22/2021, de tema Farmácia – ISCO, vem por meio 

deste, tornar pública a retificação e as instruções necessárias para realização do certame: 

Onde se lê: “Dia de testagem do ambiente virtual 22/11/2021, às 8h” 

Leia-se: “Dia de testagem do ambiente virtual 22/11/2021, às 18h” 

 

INSTRUÇÕES DO DIA DE TESTAGEM DO AMBIENTE VIRTUAL- EDITAL 22/2021 

Data Horário Link 

22.11.2021 18h https://meet.google.com/ivj-ixcm-cve  

 

1. Para a realização do PSS remoto, será utilizada a plataforma virtual Google Meet. 

2. O acesso à sala virtual deverá ser acessado por meio do link supracitado.  

3. A testagem do ambiente virtual é opcional, e nenhum candidato será eliminado se não comparecer 

ao teste. 

4. Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá apresentar o documento de identificação oficial, 

com foto, de maneira que seja possível identificá-lo e credenciá-lo ao teste. 

5. O candidato que optar em participar do teste deverá estar na sala as 08h, e deverá acessar através 

do e-mail cadastrado no ato da inscrição, não sendo permitido acesso à sala com outro e-mail. 

6. O teste iniciará, impreterivelmente, às 08h. 

7. Nenhum candidato poderá acessar a sala após as 08h. 

8. Este dia terá como finalidade o teste do ambiente virtual, no que diz respeito ao áudio, vídeo, 

gravação de tela, e outras funcionalidades necessárias à realização do certame. 

9. Não será permitido aos candidatos realizarem perguntas relacionadas ao PSS. 

10. Não será permitido o acesso de outras pessoas à sala além da banca examinadora e candidatos 

homologados no PSS. 

11. Os candidatos deverão permanecer com a câmera e os microfones desligados, ligando-os sempre 

que a banca solicitar. 

 

 

 

Banca examinadora 

 

Santarém, 22.11.2021 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ivj-ixcm-cve

