
  
  

Edital   778/2020   --Seleção   de   estagiários   para   atuação   nos   setores   de   Revisão   de   Textos   e   de   E-Book     
  

  Instruções   para   a   prova   de   conhecimentos   específicos     
  

A  segunda  etapa  da  seleção  de  candidatos  para  desempenhar  a�vidades  auxiliares  nos  setores  de                
Revisão  de  Textos  e  de  E-Book  é  cons�tuída  de  prova  aberta  de  revisão  de  textos  com  duração  de  2                     
(duas)  horas .  A  avaliação  –   de  caráter  exclusivamente  eliminatório  –  tem  valor  total  de  100  (cem)                  
pontos.     

  
Os  candidatos  habilitados  para  essa  etapa  devem  fazer  o  teste  de  acesso  ao  ambiente  de  prova                  
(CAED  Virtual,   h�ps://virtual.ufmg.br/caed ,)  no  dia  04  de  janeiro.  O  setor  de  tecnologia  do  CAED                
enviará  as  instruções  para  o  teste,  para  o  endereço  de  email  informado  no  formulário  de  inscrição.                  
Confira   sua   caixa   de    spam ,   caso   não   tenha    o   recebido   até   a   data.     

  
A  avaliação  será  realizada  nesta  plataforma  no  dia  05  de  janeiro  de  2021  e  terá  início  às  9                    
horas.Impreterivelmente  às  11  horas,  o  sistema  será  fechado,  e  a  prova  será  automa�camente               
enviada.     

  
O(a)   candidato(a)   deverá   ler   atentamente   o   conteúdo   de   cada   questão   e   assinalar   a   resposta   correta   
de   acordo   com   informações   estritamente   apresentadas   na   questão.     

  
Ressaltamos    que   o(a)   candidato(a)   assume   o   compromisso   de   não   usar   meios   fraudulentos   ou   
ilegais   e   de   não   solicitar   ou   contar   com   auxílio   de   terceiros   para   a   realização   desta   prova.     

  
Para   a   realização   da   prova,   o(a)   candidato(a)   deverá   providenciar:     

  
-   local   adequado;     
-  computador  pessoal  que  possua  capacidade  de  processamento  de  dados  igual  ou  superior  à                

capacidade  de  um   processador  Intel  core  i3  e  capacidade  de  memória  aleatória  (RAM)  de                
no   mínimo   2   (dois)   GB   (gigabytes)   e     

-  serviço  de  conexão  com  a  internet  com  velocidade  mínima  de  2  Mbps  (megabits  por                 
segundo) .  O(A)  candidato(a)  é  integralmente  responsável  pela  garan�a  da  qualidade  de  sua              
conexão  via  internet  durante  a  realização  das  provas.   Caso  o(a)  candidato(a)  não  consiga               
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realizar  ou  finalizar  a  prova  devido  a  problemas  técnicos  que  comprometam  a  qualidade  de                
sua   conexão,   não   será   aplicada   nova   prova.   

  
Caso  o(a)  candidato(a)  tenha  algum  problema  durante  a  realização  da  prova,  deverá  entrar  em                
contato   com   a   comissão   de   seleção   por   meio   do   e-mail    editorial@editora.ufmg.br.   
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