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COMUNICADO

 

Informamos que a Prova Escrita do Processo Sele�vo para contratação de estagiário/a do Curso de
Graduação em Letras Inglês - Licenciatura, na modalidade a distância, regido pelo EDITAL COLEAD Nº
11/2021 e suas publicações, será realizada no Moodle na sala virtual do
link: h�ps://www.ead.ufu.br/course/view.php?id=2541. Conforme Comunicado publicado no dia
20/01/2022, a Prova Escrita será realizada no dia 18/02/2022, das 14h às 16h. Para acessar o Moodle, o/a
candidato/a deverá u�lizar como login o seu CPF (sem pontos e traço) e a senha inicial padrão 12345678
(para realizar o primeiro acesso) ou a a senha que já tenha cadastrado previamente, caso não seja seu
primeiro acesso. O acesso à sala virtual do Moodle será concedido a par�r do dia 03/02/2022 e será
conferido somente aos/às candidatos/as que �veram pedido de inscrição deferido e homologado.

O/a candidato/a deverá também acessar a plataforma RNP MConf das 13h45min até 13h59min do mesmo
dia por meio do link: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cead-letras-ingles-3 para validar sua
par�cipação no processo sele�vo, mostrar seu documento de iden�ficação para captura de tela e
permanecer com a webcam ligada durante todo o período de realização da Prova Escrita. 

O/a candidato/a que não acessar a plataforma RNP MConf dentro do horário estabelecido terá seu acesso ao
Moodle suspenso e será automa�camente desclassificado/a do processo sele�vo. Não será admi�da a
entrada de nenhum candidato na sala do RNP MConf após às 13h59min.

Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail coor-lid@ileel.ufu.br, com prazo de resposta previsto de, no
mínimo, um dia ú�l.

 

RAFAEL MATIELO
Coordenador do Curso de Graduação em Letras Inglês - Licenciatura, na modalidade a distância

Documento assinado eletronicamente por Rafael Ma�elo, Coordenador(a), em 01/02/2022, às 14:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3342522 e o
código CRC D2A8CF19.

Referência: Processo nº 23117.086624/2021-37 SEI nº 3342522
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