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O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – Mestrado - da PUC Goiás divulga abaixo o 

local das provas para os(as) candidatos(as) do Processo Seletivo Discente 2021-1 do Mestrado em 

História.  

 

 

Primeira etapa – Prova Escrita: 

• Dia: 08/12/2020 - Prova escrita de capacidade crítica e conhecimentos na área. 

• Horário: das 8h00 às 12h00*  

• Local: a seleção ocorrerá por via remoto pelo Microsoft Teams – Equipe Processo Seletivo 

PPGHIST/2021-1. 

* O candidato Leonardo Gonçalves Vieira fará a prova no mesmo local, às 14 hs, conforme 

necessidades especiais indicadas via atestado Médico. 

 

Instruções aos(às) candidatos(as): 

 

• Baixe o Microsoft Teams em seu computador ou celular pelo link: 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

• Faça login no Microsoft Teams com o mesmo email que foi fornecido à PUC Goiás para 

inscrição no mestrado. 

• Acesse sua caixa de email, e localize o convite enviado pela secretaria no dia 04/12/2020, para 

acessar o Microsoft Teams (verifique também em sua caixa de spam/lixo eletrônico). Clique 

sobre “Open Microsoft Teams”. 

• Aceite os termos de privacidade solicitado pela Sociedade Goiana de Cultura (mantenedora da 

PUC Goiás) pelo Microsoft Teams. 

• Clique em Iniciar Agora. Após esse passo, a página será aberta e você terá acesso ao ambiente 

onde ocorrerão as provas teóricas e entrevista. A coordenadora do PPGHIST/PUC Goiás, Thais 

Alves Marinho, estará online às 8:00 hs do dia 08/12/2020 para instruí-los sobre como acessar 

a prova nesse ambiente. 

• No dia 07/12/2020, às 17 horas, a coordenadora do PPGHIST/PUC Goiás, Thais Alves 

Marinho, fará um teste online com os candidatos, qualquer dúvida ou impossibilidade de 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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realização do teste nessa data e horário, entre em contato com ela pelo whatsapp para 

reagendamento do teste: 62 -984326501. 

• A duração da prova é de 4 horas; 

• Não são permitidas consultas a quaisquer materiais nem troca de informações entre candidatos. 

• A avaliação da prova levará em conta a referência ao conteúdo da bibliografia indicado no 

Edital; 

• Conforme item 7.1. do Edital, o resultado do processo seletivo para o Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu do Mestrado em História será publicado até o dia 11/12/2020, na 

página da internet http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-historia/processo-

seletivo/  

• Não será fornecido o resultado por telefone. 

 

 


