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DOCUMENTO DE INSTRUÇÕES
Prezados Candidatos,
Estamos entrando em contato para fornecer as informações sobre os procedimentos para a
realização da Prova de Conhecimento Técnico no dia 03/11/2020, conforme prescrito no Edital.
LEIA ATENTAMENTE
1)
Acesso às Provas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Para garantir que o procedimento seja
eficaz, você terá acesso às provas de duas formas:
a) No site do Processo Seletivo, http://civil.ufes.br/pt-br/selecao-mestrado-2021, clicando no
link de acesso a prova de sua opção de área e linha de pesquisa. Caso o link não apareça,
aplique "ctrl F5" para que seu navegador atualize as informações da página. Se você
realizar essa operação a partir do dia 29/10 o presente documento em pdf será aberto.
b) Você receberá dois emails (com a prova em anexo) tendo como remetentes
pos.engenhariacivil@ufes.br e ppgecufes@gmail.com. No seu servidor de emails indique
que esses endereços não são spam.
c) A prova ficará disponível no site das 8:45hs até as 11:00hs.
d) APENAS SE NÃO CONSEGUIR ACESSO ÀS PROVAS POR NENHUMA DESSAS
VIAS ENVIE EMAIL PARA pos.engenhariacivil@ufes.br.
2)
a)
b)
c)
d)

e)
f)

3)

Instruções para realização e envio da prova.
Recomenda-se ler com atenção o texto da prova.
Realize a prova no papel de sua preferência.
Coloque nome em todas as folhas.
Termine a prova até as 11:00hs, prepare um scan de boa qualidade de suas respostas, de
preferência documento com extensão pdf. É impossível corrigir provas ilegíveis. Altere o
nome do arquivo de suas respostas para: provatecnica-nome-sobrenome.pdf Exemplo: Se
o candidato chamar Humberto Breves Coda o nome do arquivo será: provatecnicahumberto-coda.pdf
Envie o arquivo de suas respostas (como anexo) por email para
pos.engenhariacivil@ufes.br até as 11:15hs.
A prova deverá ser feita de próprio punho (escrita à mão). Não serão aceitas provas
digitadas. Não é necessário imprimir ou transcrever as questões da prova. Apenas enviar
as folhas com as respostas, atentando ao item 2c deste formulário.
Comentários finais
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a) Por favor, prepare-se com antecedência para os procedimentos de prova, de forma que não
ocorram imprevistos. Requisitos mínimos para bom procedimento: scan e local com boa
internet.
b) A duração das provas é de 2 horas. Portanto, não serão aceitas provas enviadas após os
horários estabelecidos no item (2); tendo em vista tempo de 15min reservado para envio
de cada prova.
c) Para a segurança de todos os candidatos, informamos que procedimentos minuciosos de
verificação de fraude serão seguidos, tendo como foco principal candidatos de mesma
instituição.
d) A bibliografia básica consta no edital, mas qualquer bom livro sobre os assuntos das provas
é suficiente.
e) A prova é individual e o candidato pode consultar seu material somente.

Boa sorte,
A Comissão de Processo Seletivo
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FAQ
1) Esses links são referentes aos documentos de instrução para a realização da prova de
conhecimento técnico, correto?
R: No momento, ao acessar o link, o candidato terá acesso a este documento de instruções. A
partir das 8:45 do dia 03/11, o link será modificado para acesso à prova de conhecimento
técnico.
2) A prova só pode ser realizada a mão ou pode ser digitada?
R: A prova deverá ser feita de próprio punho (escrita à mão). Não serão aceitas provas digitadas.
Não é necessário imprimir a prova. Apenas enviar as folhas com as respostas, atentando ao item
2c deste formulário.
3) É necessário fazer a impressão da prova ou não, pois não tenho impressora em casa e caso
tenha que ser impressa a folha de prova, necessito saber para que consigo me programar para
ir em algum lugar para fazer a impressão.
R: A prova deverá ser feita de próprio punho (escrita à mão). Não serão aceitas provas digitadas.
Não é necessário imprimir ou transcrever as questões da prova. Apenas enviar as folhas com as
respostas, atentando ao item 2c deste formulário.

