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EDITAL 05/2020 

 

DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E DECISÃO (PPGOLD)  

DA UFPR – MESTRADO PROFISSIONAL 
 
 
 

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e 
Decisão (PPGOLD) da UFPR, de acordo com a legislação vigente e as decisões do Colegiado do 
Programa, torna público o presente edital, a fim de detalhar o Item “3.3 - 3ª ETAPA: PROVA 
ESPECÍFICA” do Edital 01 do processo seletivo. 

 

1. DA APLICAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Em virtude da pandemia da COVID-19, visando a segurança dos candidatos, professores e 

demais servidores envolvidos no certame, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo decidiu 
pela aplicação remota (não-presencial) das Provas de Conhecimentos Específicos, a qual será 
realizada on-line no dia 01 de outubro de 2020, a partir das 18h.  

 
1.1 DO AMBIENTE VIRTUAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 
As provas serão aplicadas em ambiente virtual on-line da Plataforma Microsoft Teams. Todos 

os candidatos inscritos e habilitados na “1ª Etapa: Análise Dos Documentos Exigidos Para Inscrição” 
serão cadastrados pela Comissão de Avaliação. 

 
Para fins de cadastro na plataforma, a Comissão de Avaliação utilizará o endereço de e-mail 

informado pelo candidato no ato da inscrição, não se responsabilizando por erros de preenchimento 
dos dados. Candidatos que não preencherem corretamente seus e-mails não receberão a confirmação 
de acesso ao ambiente virtual, ficando impedidos de realizar a prova.  

 
Os e-mails contendo as informações de acesso ao ambiente virtual de aplicação da prova 

serão disparados em momento oportuno, após a divulgação dos aprovados na Etapa 2 e das 
vagas remanescentes para a Etapa 3. Todos os candidatos devem ficar atentos às suas caixas de e-
mail.  

 
1.2 DOS HORÁRIOS E PROCEDIMENTOS 

 
A Prova de Conhecimentos Específicos será liberada aos candidatos a partir das 18h do dia 

01 de outubro de 2020. Todos os candidatos terão até as 22h35 do dia 01 de outubro de 2020 para 
entregar suas provas por meio digital. A entrega da prova poderá ser realizada na Guia Tarefas da 
Plataforma Microsoft Teams ou diretamente por e-mail, através do endereço ppgold@ufpr.br.  

 
O candidato que não entregar a prova dentro do limite de horário especificado acima estará 
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automaticamente desclassificado do certame. A Comissão de Avaliação não se responsabilizará por 
problemas de ordem técnica que ocorram com o equipamento ou internet utilizados pelos candidatos, 
devendo cada participante se certificar da correta entrega das provas.  

 
Caso necessário, novos procedimentos e detalhes serão divulgados antes da aplicação das 

provas, diretamente por e-mail aos candidatos inscritos ou através do link 
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/processo-seletivo/.  

 
 
 

 

 

 

Curitiba, 18 de setembro de 2020 

 

 

Prof. Cassius Tadeu Scarpin 

 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão 

(PPGOLD), Setor de Ciências Sociais e Aplicadas (SA), Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

 

Presidente da Comissão de Elaboração do Edital do Processo Seletivos para o Mestrado Profissional 

no PPGOLD – Turma 2020. 
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