
CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A PROVA DO PROCESSO SELETIVO DA 7ªED. PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL DA FDRP/USP, 

 

Fica convocado para a prova de conhecimentos específicos no dia 02 de abril de 2022 (sábado), 

no horário das 09h às 12h, o candidato cuja inscrição foi deferida e homologada, conforme a 

lista de candidatos habilitados disponível em https://www.direitorp.usp.br/cultura-e-

extensao/fundacao/cursos-de-especializacao/direito-processual-civil/  

 

Para a realização da prova, os candidatos habilitados deverão entrar nas salas virtuais do Google 

Meet com 30 (trinta) minutos de antecedência, a partir das 08h30min, horário de Brasília, 

momento em que deverão apresentar documento original com foto (RG, CNH, OAB) para que o 

monitor(a) faça sua identificação e registro de presença e o envio do LINK do formulário para 

realização da prova.  

 

Cada candidato receberá o convite para acesso à sala, pelo e-mail indicado na inscrição, devendo 

o acessar o link para realização da prova na data e horário indicado acima, conforme as 

instruções que seguem abaixo:  

1. O link do formulário será enviado somente para os candidatos presentes ambiente da 

sala do Google Meet; 

 

2. Durante a prova o candidato deve estar apenas com o navegador de internet aberto 

apenas na aba do formulário da prova e plataforma de realização da prova monitorada 

(Google Meet); 

 

3. Acessar o Google Meet pelo computador com webcam ou pelo celular (o uso de 

webcam será obrigatório para monitoramento durante toda a prova, devendo estar 

posicionada com foco no rosto do candidato); 

 

4. Entrar com antecedência na videoconferência para identificação, conferência do 

documento original com foto (RG, CNH ou Carteira da OAB) e verificação do ambiente, 

das 09h às 12h. A prova terá 03 (três) horas de duração; 

 

5. Não será permitida a entrada na sala do Google Meet depois das 09h; 

 

6. Não será permitido o uso de fones de ouvido, boné, chapéu ou similares; 

 

7. Não será permitido o uso de materiais ou rascunhos durante a realização da prova; 

 

8. Durante o período de realização da prova, o candidato deve estar sozinho em um 

ambiente com boa iluminação, sem que haja circulação de pessoas; 

 

9. O candidato deve manter-se conectado, mas com o microfone fechado durante todo o 

período da prova, e não poderá interromper a elaboração da prova ou ausentar-se, em 

hipótese alguma; 
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10.  Recomenda-se a utilização de apoio de ais de uma rede de internet wi-fi para caso de 

queda de conexão;  

 

11. Se houver queda de energia ou internet e estiver usando o celular para o 

monitoramento, informar imediatamente ao fiscal da sala pelo chat do Google Meet;  

 

12. Será permitido reconectar-se ao Google Meet em até 5 (cinco) minutos, se não tiver 

ultrapassado o tempo final da prova; 

 

13. Após esse período de 5 (cinco) minutos, o acesso ao Google Meet será encerrado e o 

candidato, desclassificado; 

 

14. Cada sala será monitorada e gravada durante a realização da prova e a gravação será 

utilizada internamente, em caso de necessidade de comprovação de irregularidades ou 

atitudes suspeitas dos candidatos. Eventuais intercorrências serão avaliadas pela 

Coordenação do Curso.  

 

15. Ao finalizar a prova: 

                          15.1.  Clicar em envio definitivo; 

                          15.2. Se desconectar da sala do Google Meet. 

 

                   


