
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL Nº 81, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS PARA OS CANDIDATOS

1. Dos Requisitos Técnicos para participação de videoconferência no MICROSOFT TEAMS

1.1. O candidato deve se preparar com antecedência para atender a todos os requisitos mínimos
para a realização de videoconferência utilizando a plataforma MICROSOFT TEAMS.

1.1.1. Para utilização em computadores ou dispositivos móveis:

a) Verificar os requisitos desejáveis de hardware contidos no site para cada um dos equipamentos e
sistemas operacionais compatíveis no endereço:
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app

b) Realizar o download do aplicativo Microsoft Teams no endereço:
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app

c) Instalar o aplicativo do Microsoft Teams no equipamento que será utilizado para ministrar a aula;
d) Ter uma câmera integrada ou uma câmera USB externa e microfone disponíveis:

1. Computadores portáteis, como notebooks, por exemplo, ou dispositivos móveis em sua maioria
já possuem câmeras e microfones integrados. Todavia, é aconselhável que se verifique a
disponibilidade e o funcionamento dos mesmos com antecedência.

1.2. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato dispor de acesso à internet, dos meios,
tecnologias e equipamentos necessários para execução da prova didática na plataforma de webconferência,
na qual o candidato poderá fazer uso de microfone, câmera e da apresentação de tela ou janela do seu
dispositivo para ministrar a aula de desempenho didático.

1.3. A UFAL não se responsabiliza pelo fornecimento ou pela falha de equipamentos eletrônicos
(computador, telefone celular, microfone, câmera ou congêneres), ou ainda por falhas de conexão ou
quedas da rede elétrica.

2. Das Orientações para as videoconferências da Prova Didática

2.1. Em todas as videoconferências, o candidato deve se atentar para o seguinte:

a) Escolha um local bem iluminado, posicionando-se de frente para a fonte de luz do ambiente;
b) Escolha um local preferencialmente com fundo branco ou de cor clara, como uma parede branca,

por exemplo;

c) Se for utilizar um dispositivo móvel, posicione-o na horizontal;
d) Não altere o plano de fundo do Google Meet, de forma que a câmera capture o ambiente onde

você se encontra;

e) Os candidatos deverão posicionar a câmera enquadrando rosto e ombros;
f) Conforme orientação da Banca Examinadora, nas áreas de estudo em que houver necessidade, os

candidatos deverão posicionar a sua câmera de forma a capturar toda extensão do ambiente que
será utilizado para apresentar sua Prova Didática.

https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app


2.2. Antes do início da Prova Didática, o candidato deverá enviar à banca o respectivo plano de aula em
formato .pdf, exclusivamente por meio de correio eletrônico.

2.2.1. Estarão automaticamente eliminados do certame os candidatos que não enviarem o plano de aula no
prazo e forma previstos no subitem 8.31. deste edital.

2.3. Antes do início da prova didática, mas já presente na sala virtual, o candidato deverá apresentar, na
frente do monitor, o documento de identificação frente e verso, sob pena de eliminação se não o fizer, nos
termos do subitem 8.31.3. deste edital;
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