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1. Retificado pelo Edital Progep n° 73 de 03/11/2021. 

 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO da Universidade Federal de Alagoas, no  

uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve: 

 

1. Tornar público o Cronograma de realização da Prova de Títulos e da Prova Prática do Processo Seletivo 

Simplificado para Técnicos Especializados em Língua Brasileira de Sinais (Libras), objeto do Edital Progep nº 63 

de 27/09/2021, publicado no D.O.U em 28/09/2021, seção 3, p. 84-89, na forma a seguir: 

 

CAMPUS A. C. SIMÕES 

TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

PROVA SALA VIRTUAL DATA HORÁRIO DE 

INÍCIO 

DE 

TÍTULOS 

Sessão virtual exclusiva para os membros da 

banca  examinadora. 

26/10/2021 14:00 

PRÁTICA O link da sala virtual de confinamento será 

divulgado aos candidatos por e-mail até um dia 

antes do início da Prova Prática do respectivo 

grupo. 

04/11/2021-

05/11/2021 

14:00 

 

CAMPUS ARAPIRACA E UNIDADES DE ENSINO; CAMPUS DO SERTÃO E UNIDADES DE 

ENSINO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

PROVA SALA VIRTUAL DATA HORÁRIO DE 

INÍCIO 

DE 

TÍTULOS 

Sessão virtual exclusiva para os membros da 

banca  examinadora. 

26/10/2021 14:00 



PRÁTICA O link da sala virtual de confinamento será 

divulgado aos candidatos por e-mail até um dia 

antes do início da Prova Prática do respectivo 

grupo. 

04/11/2021-

05/11/2021 

08:00 

 

1.1. As provas ocorrerão observando o horário local - correspondente ao Estado de Alagoas. 

2. A sessão de apuração da prova de títulos ocorrerá virtualmente, contando apenas com a presença da banca 

examinadora, sendo de responsabilidade do candidato tomar ciência do resultado desta etapa. 

2.1. Os resultados da Prova de Títulos serão divulgados exclusivamente no site da Copeve, com as respectivas notas, 

indicando a aprovação ou reprovação de cada candidato. 

3. O link da sala virtual, contendo data e horário de realização do sorteio dos grupos da Prova Prática, será 

encaminhado por e-mail aos candidatos aprovados na Prova de Títulos. 

3.1. Os candidatos deverão conferir a caixa de entrada e a caixa de spam de seu e-mail. 

3.2. Serão considerados os endereços de e-mail cadastrados pelos candidatos no site da Copeve quando da inscrição. 

3.3. Os candidatos deverão estar na sala virtual de confinamento do Google Meet 15 (quinze) minutos antes do 

horário de início da primeira apresentação do respectivo grupo, munido da Carteira de Identidade ou outro 

documento oficial com foto, dentre os mencionados no subitem 9.5.2 do Edital Progep n° 63 de 27/09/2021, devendo 

ficar confinado aguardando sua vez. 

3.4. O link de acesso à sala virtual para realização da Prova Prática será compartilhado com cada candidato na sala 

virtual de confinamento. 

3.5. Já na sala virtual da Prova Prática, antes de iniciar sua apresentação, o candidato deverá ficar  de frente para a 

câmera e apresentar o documento original com foto e focalizá-lo na câmera (ficar parado por 2 segundos frente e 

verso). 

3.6. Em todas as videoconferências da Prova Prática, o candidato deve 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 em horizontal; 

d) Não altere o plano de fundo do Google Meet, de forma que a câmera capture o ambiente onde você se encontra; 

e) Posicione a câmera enquadrando rosto e ombros, e de forma que a sinalização não ultrapasse o campo visual; 

f) Utilize roupa de cor lisa e em contraste com o plano de fundo. 

4. Os candidatos deverão manter seus dados atualizados no sistema de inscrição da Copeve enquanto estiver 

participando do certame, por meio de acesso ao site http://www.copeve.ufal.br/sistema. 
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