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COMUNICADO 01: Assistir a prova didática e a apresentação do plano de trabalho 

 

As etapas da prova didática e da apresentação do plano de trabalho serão realizadas de forma virtual e terão caráter 

público, conforme previsto no edital do concurso. Para garantir a segurança na realização destas etapas, os 

interessados em assistir, e que não sejam candidatos(as) às vagas, deverão seguir a todas as instruções 

apresentadas abaixo: 

 

1. Fazer solicitação prévia através do e-mail da comissão local do concurso: 

a) Endereço eletrônico para assistir provas didáticas e/ou apresentações de plano de trabalho dos perfis de vagas da 

UPE Campus Mata Norte: cmn.concursodocente2022@upe.br; 

b) Endereço eletrônico para assistir provas didáticas e/ou apresentações de plano de trabalho dos perfis de vagas da 

UPE Campus Mata Sul: cms.concursodocente2022@upe.br. 

Esta solicitação deve ser enviada até 12 horas antes do início das provas didáticas ou das apresentações dos 

planos de trabalho que se deseja assistir. Para saber o horário das apresentações o(a) solicitante deve 

acompanhar as publicações no site  http://upe.br/matanorte/noticias/.  

 

2. No e-mail, campo de assunto, o(a) solicitante deve colocar: “Pedido para assistir prova didática” ou “Pedido para 

assistir apresentação do plano de trabalho”, conforme for o caso. 

 

3. No conteúdo do e-mail o(a) solicitante deve:  

a) informar nome completo;  

b) informar número de telefone com DDD;  

c) informar nome do(s) perfil(is) de atuação que deseja assistir;  

d) anexar documento de identidade nacional com foto, ou então passaporte no caso de estrangeiro(a). 

 

Os(As) solicitantes que não atenderem às exigências dispostas acima terão seus pedidos indeferidos. Aqueles(as) 

com pedidos deferidos receberão a confirmação em seu e-mail até 30 (trinta) minutos antes do início da(s) 

apresentação(s) que teve autorização para assistir, junto com o link de acesso à(s) sala(s) de apresentação(s), e 

deverão seguir as seguintes exigências: 

 

a) Manter-se na sala com câmeras ligadas, microfones desligados, durante todo o tempo; 

b) Não escrever nenhum tipo de informação no chat durante todo o tempo;  

c) Entrar na(s) sala(s) 10 (dez) minutos antes do horário marcado para iniciar a prova didática ou apresentação do 

plano de trabalho. 

Se não forem atendidas essas exigências, o(a) solicitante será removido(a) da sala de apresentação. 
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