Instruções para a Prova de Idiomas – Seleção Discente PPGH 2021/22
1. A Talent Language Solutions aceitará inscrições de candidatos apenas após a
homologação das inscrições na seleção, que cabe ao PPGH/UFPE. De posse da lista
oficial de inscritos no certame, receberemos pagamentos da taxa de avaliação e
encaminharemos orientações para a participação no exame.
2. A inscrição vai custar R$ 60,00 e seu pagamento poderá ser efetuado por PIX (chave:
adm@talentls.com.br) ou por boleto bancário, solicitado pelo email:
adm@talentls.com.br .
3. A prova será aplicada em plataforma operada pela Prova Fácil, dispondo dos seguintes
controles de padronização e segurança: reconhecimento facial ao longo do tempo de
prova, controle automático da hora de início e hora de fim da prova, relatório de
auditoria para eventuais problemas técnicos.
4. A prova terá 15 questões de múltipla escolha e duração de 2h (duas horas). Seu início
será às 14 horas do dia 04/10/2021, para o mestrado, e às 14 horas do dia 05/10/2021,
para o doutorado. Os acessos serão liberados a partir das 13h30 para que os candidatos
acessem a plataforma, leiam instruções e se preparem para a avaliação. Não será
possível acessar a plataforma após as 14 horas.
5. Para acessar o ambiente de provas, o candidato, devidamente inscrito, receberá e-mail
com link para a plataforma. Vale lembrar que o equipamento do candidato deve ter os
seguintes requisitos:
a. Tipos de máquina – Desktop ou laptop/notebook.
b. Sistema operacional – Windows 7, 8, 8.1 e 10. (Mac OS não suportado)
c. Versão do SEB (Safe Exam Browser ) homologada 3.3.0 –
https://sourceforge.net/projects/seb/files/latest/download
d. Webcam – Link do site para testar funcionamento da
câmera/webcam https://pt.webcamtests.com/
e. Browser homologado – Google Chrome ou Mozila Firefox
f. Internet de no mínimo 10 MB preferência via cabo
g. O aluno precisa ser administrador da máquina para evitar problemas na
instalação do browser
6. A partir de 06/10/2021, apreciaremos requerimentos de candidatos que eventualmente
forem prejudicados pelos seguintes tipos de problema técnico: queda de energia, queda
do serviço de internet, problemas técnicos com a plataforma. Esses requerimentos
serão analisados à luz dos relatórios de auditoria da plataforma. Caso se configure dano
ao candidato, será aplicada prova em sessão extra via zoom, em data a ser definida, que
deve ser anterior ao início do prazo recursal.
7. Após a análise dos requerimentos especiais, divulgaremos o espelho de correção, que
deverá servir de parâmetro para a interposição de recursos.
8. Os recursos deverão ser encaminhados ao PPGH, que nos remeterá. O PPGH também
fará chegar ao requerente a resposta do referido recurso.
9. Após o prazo recursal, estaremos à disposição para fornecer declarações aos alunos
aprovados. Elas devem ser requeridas pelo e-mail adm@talentls.com.br. Aceitaremos
tais solicitações até o dia 08/12/2021.

