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Indeferido

Diante dos fatos apresentados, a comissão de seleção reitera que,
conforme ar�go 22 do edital do 18° Processo sele�vo de candidatos ao
curso de mestrado do PPGQUIM, os formulários das provas “...ficarão
disponíveis para preenchimento apenas durante o período de realização
das avaliações”.

Em cumprimento ao estabelecido no edital, o formulário da prova
referente à terceira etapa ficou disponível entre 10:00 e 12:00 h do dia 16
de junho de 2022, tornando-se indisponível para preenchimento após as
12:00 h e não recebendo mais respostas. Dado a confiabilidade na
ferramenta u�lizada, entende-se que o candidato não concluiu o
preenchimento do formulário, incluindo o envio da prova, dentro do
período disponível. Por isso sua prova não foi enviada, não tendo sido
recebida pela comissão de seleção. Por isso também o candidato não
recebeu o comprovante de envio, ainda que tenha relatado as tenta�vas
de envio realizadas.

Ainda no ar�go 22, é informado que “formulários em preenchimento após
o término da avaliação não serão considerados.”, sendo vedada à comissão
de seleção aceitar qualquer prova enviada após o horário estabelecido
para o término da prova.

Diante da importância destas informações constatadas no edital do
processo sele�vo, foi um cuidado por parte da comissão avaliadora colocar
as seguintes observações no formulário da prova referente à terceira
etapa:

"- É obrigatório o preenchimento de todas as questões para envio do
formulário.

- A avaliação terá duração de 2h (10:00 às 12:00).

- Evite enviar o formulário no úl�mo minuto pois o mesmo ficará
indisponível para envio ao término da avaliação.

- Verifique o preenchimento de todas questões antes de enviar o
formulário."

em que a configuração de preenchimento obrigatório para todas as
questões foi escolhida a fim de garan�r o conhecimento da existência de
todas as questões a todos os candidatos.



Por fim, se houve algum problema técnico por parte do candidato, o ar�go
24 do edital ressalta que “A UFOP não se responsabiliza por eventuais
problemas de conexão ou dificuldades técnicas por parte do candidato
para acessar os formulários Google.”

Diante disso, não decorre erro material ou ilegalidade pra�cados pela
comissão de seleção, julgando-se indeferido o pedido apresentado pelo
candidato referente à terceira etapa do 18° processo sele�vo do PPGQUIM.

 
Ouro Preto, 20 de junho de 2022.
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