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As provas serão realizadas no dia 01 e 02 de junho de 2021, a partir das 09:00 horas (horário de 
Salvador), conforme a data indicada no cronograma do edital. Extraordinariamente, devido à 
situação imposta pela COVID-19 a seleção terá alguns procedimentos descritos a seguir.

Para  a  realização  das  provas,  será  criada  uma sala  virtual  na  plataforma  Zoom,  os  candidatos 
receberão o link por e-mail para ter acesso à sala um dia antes da data prevista para a realização da 
primeira prova. Recomendamos que acessem a sala virtual com antecedência para realização de 
testes de suas conexões.  Todos os candidatos deverão estar  na sala até às 08:30h. A partir  das 
08:35h os membros da comissão estarão disponíveis  para eventuais  esclarecimentos.  As provas 
serão disponibilizadas pouco antes do horário indicado para o seu início em uma pasta no Dropbox 
(é recomendado que os candidatos façam um cadastro e baixem o aplicativo, para evitar possíveis 
transtornos) e seu link será disponibilizado no chat da sala.

Às 09:00h inicia-se a  prova,  os  candidatos  deverão permanecer  o tempo todo com as  câmeras 
ligadas e direcionadas diretamente para o seu rosto, para que possam ser vistos pelos membros da 
comissão examinadora presentes na sala virtual. Os microfones deverão ser desligados durante o 
restante da prova e não será permitida comunicação entre candidatos. O evento da prova será 
gravado a partir das imagens da plataforma. Caso a conexão caia, o candidato deverá acessar a 
sala novamente pelo mesmo link  e  comunicar  a  queda  de  conexão  pelo email 
provasppgecologia2021.2@gmail.com ou no número de Whatsapp que será disponibilizado no 
início da prova. Candidatos que necessitem ir ao banheiro ou se ausentar deve comunicar isto no 
chat da sala virtual, assim como seu retorno. O período máximo permitido de ausência será de 10 
minutos.

As  provas  deverão  ser  respondidas  pelos  próprios  candidatos,  que  deverão  se  possível estar 
sozinhos no ambiente durante a realização da prova e que irão se responsabilizar pela autoria  do 
material produzido por eles. Para a prova de inglês, será permitida a consulta a dicionário, bilíngue 
ou não, na versão impressa ou digital. Para a prova de formação, será permitido acesso aos artigos 
indicados.

No período indicado, os candidatos deverão responder as provas de inglês e de formação, esta 
última baseada em três artigos  disponibilizados pelo programa, conforme o edital.  O candidato 
deverá responder as questões em documento de formato editável, como o Word, Writer ou BrOffice 



ou outro, para serem corrigidos pelos examinadores. As respostas para a prova de inglês deverão 
estar em um arquivo único (na versão editável e em PDF), bem como as respostas das perguntas de 
cada  artigo  deverão  estar em um  mesmo  arquivo  (na  versão  editável  e  em  PDF).  Além dos 
documentos em formato editável, o candidato deverá produzir uma cópia dos documentos de suas 
provas também em PDF, como testemunho inalterado das questões respondidas por cada candidato, 
totalizando dois documentos em cada dia de prova (Prova de inglês, em formato editável e em PDF; 
e Prova de formação, com as respostas das questões dos artigos, em formato editável e em PDF) 
além das respectivas cópias em PDF. Cada documento deverá ser nomeado de acordo com seu 
conteúdo usando os títulos “INGLES”, “FORMACAO”, seguido do CPF do candidato. Exemplo: 
“INGLES  12345678912”. Em todas as folhas das provas, na primeira linha,  o candidato deverá 
colocar o seu CPF, que equivalerá à assinatura do candidato.

Os candidatos deverão redigir e assinar uma declaração de veracidade, autoria e responsabilidade, 
de acordo com exemplo anexo a este documento. Esse documento deverá ser digitalizado 
(fotografado ou escaneado) e enviado junto com as questões da prova. Ao final do tempo de cada 
avaliação, cada candidato deverá enviar ao e-mail da comissão provasppgeco2021.2@gmail.com 
três documentos: a sua folha de resposta na versão EDITÁVEL (no primeiro dia a de inglês e no 
segundo  dia  a  de  conhecimentos  específicos),  a cópia  em  PDF  e  a  declaração  de autoria  e 
responsabilidade.

Caso seja detectado plágio nas respostas, o candidato terá o item ou subitem onde foi identificada 
a  cópia anulado, implicando na perda da pontuação. Assim, é importante que todas as respostas 
seja  escritas  com  as  próprias  palavras.  Trechos  que  tenham  sido  claramente  traduzidos 
automaticamente (por exemplo usando o Google Tradutor) também serão considerados plágio.

A prova terminará as 12:00 horas, os candidatos deverão atentar ao fato de que precisarão reservar 
tempo para produzir os documentos de texto e PDF durante o período de realização da prova.  Só 
serão aceitas provas recebidas até as 12:30 horas. Ao enviar seus arquivos o candidato poderá ter 
seu  recebimento  confirmado  por  meio  da  conferência  em  uma  planilha  que  terá  seu  link 
compartilhado com os mesmos no chat da sala e somente após isso, deverá retirar-se da chamada. 
Caso haja qualquer problema quanto ao seu recebimento, o candidato deverá entrar em contato no 
chat da sala virtual, no Whatsapp disponibilizado ou encaminhar a prova novamente.

Os candidatos se responsabilizam pela própria conexão durante a realização da prova.

Salvador, 25 de maio de 2021 

Comissão de seleção

Pavel Dodonov, Cláudio Ricardo Martins dos Reis, Gilson Correia de Carvalho, Margareth Peixoto 
Maia e Thayara Laís dos Santos

                                                           

mailto:provasppgeco2021.2@gmail.com


ANEXO I

MODELO DE TERMO DE AUTORIA 
SUGERIDO

Eu,  (NOME  DO/A  CANDIDATO/A),  com  registro  de  CPF/PASSAPORTE  sob  número 
(NÚMERO DO CPF OU PASSAPORTE), candidato/a na seleção de MESTRADO do Programa de 
Pós-Graduação  em Ecologia  Aplicada  à  Gestão  Ambiental,  da  Universidade  Federal  da Bahia, 
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que o conteúdo apresentado como resposta ao 
processo seletivo é de minha própria autoria, sendo elaborado sem ajuda de terceiros.

Assumindo o escrito acima como verdadeiro e autêntico,  ciente  através deste documento que a 
falsidade desta declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de 
apuração na forma da Lei,  bem como pode ser enquadrada como Litigância e Má Fé, assino o 
presente termo.

LOCAL, 01 de junho de 2021.

NOME DO/A CANDIDATO COM ASSINATURA
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