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A prova será realizada de forma remota, no dia 18.10.2021, às 14:00hrs.Os (As) candidatos (as) 
deverão entrar nesta sala e apresentar-se com documento de identificação com foto. Destaca-se que a 
câmera do(a) candidato(a) deverá permanecer ligada toda a realização da prova e o compartilhamento 
da tela do(a) candidato(a) poderá ser requisitado. As provas serão enviadas via e-mail e, quando o 
candidato finalizar a avaliação, o mesmo deverá responder o e-mail com o cartão de resposta. 

Para isso, seguem algumas recomendações importantes: 

● A prova será realizada no dia 18.10.2021, às 14:00hrs; 

● Os candidatos inscritos para as áreas de Anestesiologia Veterinária, Análises Clínicas 
Veterinárias e Patologia Animal deverão acessar o seguinte link, exatamente às 
14:00hrs: meet.google.com/hci-xswt-bvp  

● Os candidatos terão que realizar a apresentação com um documento de identificação 
com foto, através da câmera aberta durante a chamada de vídeos, o horário para 
apresentação dos candidatos será de 14:00 às 14:20. O candidato que não se apresentar 
neste prazo, será automaticamente considerado como desistente e desclassificado; 

● Como mencionado, o candidato terá que ficar com a câmera ligada durante a realização 
da avaliação e a iluminação deve permitir o total reconhecimento facial do candidato, 
portanto o local deve ter boa iluminação; 

● A prova terá início às 14:30 com o envio para o e-mail do candidato registrado na 
Coordenação da Especialização, junto com a prova também estará o cartão de resposta 
que deverá ser enviado, respondido, impreterivelmente até às 16:30. Os cartões de 
resposta que chegarem ao e-mail da coordenação após 16:30 do dia 18/10/2021serão 
desconsiderados e os candidatos desclassificados; 

● No e-mail enviado pela coordenação do curso de especialização às 14:30hs, constarão 
dois documentos: 1) as questões referentes a prova da área pretendida e 2) o modelo de 
cartão de resposta que o candidato deve preencher e anexar como resposta ao mesmo e-
mail previamente enviado; 

● Toda a comunicação com os candidatos será realizada através do e-mail institucional da 
Coordenação de Medicina Veterinária: espveterinaria.ss@ifpb.edu.br 

● Será permitida a abertura do microfone para tirar dúvidas relacionadas apenas ao 
processo da prova e não quanto ao teor das questões; 

● A coordenação da Especialização não responsabiliza por quaisquer problemas técnicos 
com os candidatos como, por exemplo: falta de internet, quedas no acesso ou câmeras 
com defeito 
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