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INSTRUÇÕES PARA A TERCEIRA ETAPA
PROVA DE CONHECIMENTO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA

REQUISITOS
A Terceira Etapa do Processo Seletivo 2022 será exclusivamente on-line. A prova de conhecimento da

língua estrangeira será composta por 20 (vinte) questões objetivas de interpretação de texto, no idioma
correspondente ao escolhido pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição (Inglês ou Espanhol). Para isso, o(a)
candidato(a) deverá estar atento(a) aos seguintes requisitos:

● Computador (o sistema de provas on-line não funciona por meio de tablet ou celular);
● Sistema operacional Windows 10 (atualizado);
● Webcam (preferencialmente integrada);
● Navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox (atualizados);
● Internet de no mínimo 10MB (preferencialmente via cabo);
● Instalação prévia do software Safe Exam Browser versão 3.3.1, através do link

https://safeexambrowser.org/download_en.html.

PERÍODO DE TESTE
Após providenciar os requisitos descritos acima, recomenda-se que cada candidato(a) acesse a plataforma

de provas, a fim de testar seu equipamento e se familiarizar com o sistema. Para isso, acesse o link
https://upe.provafacilnaweb.com.br/proficiencia/logincandidate/ e utilize seu CPF como login e senha. Período de
teste:

● 1° Teste 26/novembro, das 08h às 22h – para candidatos aprovados na entrevista
● 2° Teste 01/dezembro, das 08h às 22h – para retardatários e recursos da segunda etapa deferidos

NO DIA DA PROVA
A prova on-line será realizada no dia 03/dezembro, iniciando pontualmente às 09h (tolerância

09h10min) e será automaticamente encerrada às 11h30min. Após o prazo de tolerância (10 minutos), não será
aceita a entrada de candidatos na sala de prova. Além disso, é imprescindível que cada candidato(a) habilite sua
câmera e áudio, e estejam sozinhos em um local silencioso e bem iluminado.

A execução da prova será gravada e monitorada por aplicativo. Sendo assim, durante a realização da
prova, o(a) candidato(a) estará ciente que suas atividades estão sendo monitoradas, detectando-se irregularidades
como movimentação suspeita, possível comunicação, abertura de abas do navegador e aplicativos. Será permitido
apenas o uso de dicionário impresso. Para isso, o(a) candidato(a) deverá apresentá-lo para a câmara, sempre que
for utilizado.

Ao final da avaliação, o relatório gerado pelo monitoramento será encaminhado para análise pela
Comissão de Seleção do PPGSDS, resguardando-lhes o direito de imagem. Caso seja identificada alguma
irregularidade, o(a) candidato(a) será reprovado no exame.

É proibido durante a realização da prova, sob pena de reprovação:
● Utilizar sites e aplicativos de tradução;
● Se levantar na frente do computador em qualquer momento da prova;
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● Desligar áudio e/ou câmera em qualquer momento da prova;
● Utilizar o celular e/ou outro meio de comunicação que não seja o computador;
● Utilizar fone de ouvido, óculos escuros, boné ou qualquer outro acessório que dificulte a identificação visual

durante a prova;
● Utilizar outro aplicativo e abrir outras abas no navegador que não seja da prova;
● A presença de outra pessoa no local em que o(a) candidato(a) está;
● Apresentar-se despido(a).

RESPONSABILIDADES
É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a garantia de acesso à plataforma para realização do teste

e da prova. A Comissão de Seleção não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos pessoais do(a)
candidato(a), como queda de energia, de rede de comunicação (Internet), incompatibilidade do software com
sistema operacional utilizado, incompatibilidade com componentes eletrônicos e/ou virtuais do computador ou
qualquer outro tipo de problema que o(a) impeça de fazer a prova de acordo com os termos do edital.

Além disso, de acordo com o item 3.4 do Edital de Seleção, o(a) candidato(a) que faltar a esta etapa estará
automaticamente desclassificado(a) do processo seletivo.

Garanhuns, 24 de novembro de 2021.

Profa. Luiza Rayanna Amorim de Lima
Presidente da Comissão de Seleção

Coordenadora do PPGSDS
UPE Multicampi
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