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Edital UAB-UFABC Nº 004/2014 – Segunda convocação para Prova
Convoca candidatos com inscrição homologada após
pedido de revisão para realizar Prova de Seleção e
Classificação, parte do Processo Seletivo de Alunos
para a Especialização em Tecnologias e Sistemas de
Informação.
1. DO LOCAL DA PROVA
Os candidatos dos polos Diadema, São Paulo - SP - Jardim São Roberto e São Paulo - SP Vila Aricanduva, por questões de logística, foram alocados para fazer a Prova de Seleção e
Classificação no câmpus Santo André da UFABC. Os demais candidatos foram alocados no polo
para o qual se inscreveram.
1.1. UFABC: Av. dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André – SP, CEP 09210-580.
Telefone: (11) 4437.-8589 ou 3356-7288.
1.2. São João da Boa Vista: Rua Riachuelo, 444, Centro, São João da Boa Vista - SP, CEP:
13870-234. Telefones: (19) 3631-0114; (19) 3634-2636.
2. DAS INSTRUÇÕES PARA A PROVA
A prova será realizada no sistema TIDIA-AE. Atenção, portanto, às instruções seguintes, que são
necessárias para a participação na prova do processo seletivo.
2.1. Chegar com 30 minutos de antecedência. Não serão tolerados atrasos na entrada do local
de prova.
2.2. Trazer para a prova: documento de identidade com foto e caneta preta ou azul.
2.2.1. Será proibido o acesso e a realização da prova de candidatos sem documentos de
identificação. Será proibido o uso de calculadoras, celulares, smartphones ou qualquer outro
dispositivo de comunicação.
2.3. A prova será sem consulta.
2.4. Caso ocorra alguma falha no sistema TIDIA-AE (falta de energia, perda da conexão com a
Internet, falha no computador etc), a prova será realizada em papel.

2.5. Cada candidato homologado será cadastrado no sistema TIDIA-AE, exclusivamente para
participar no processo seletivo. Para tanto, será utilizado o e-mail indicado pelo candidato no
momento da inscrição.
2.6. O candidato deverá verificar o cadastro no sistema TIDIA-AE por meio da senha
provisória enviada pelo sistema.
2.6.1. O cadastro e a senha serão encaminhados através de DUAS mensagens para o e-mail do
candidato até o final do dia de hoje. O candidato deverá verificar na caixa de entrada ou na
pasta “spam” a recepção do e-mail da UFABC com as seguintes características:
Remetente: UFABC - Tidia-ae <noreply-tidiaae@ufabc.edu.br>;
Assunto: Tidia UFABC Notificação de novo usuário
2.6.2. Será enviada também instruções para alterar a senha.
2.6.3. Para verificar o acesso, o candidato deverá acessar o endereço: http://tidiaae.ufabc.edu.br/portal, digitar o login e a senha recebidos por e-mail e ler as eventuais
instruções adicionais apresentadas pelo sistema.
2.7. Caso o candidato não receba o e-mail de cadastramento ou tenha qualquer problema de
acesso ao sistema TIDIA-AE, deverá contatar a UFABC pelo e-mail seletivo.ead@ufabc.edu.br.
2.8. O candidato deverá trazer para a prova as informações de seu login e senha de acesso por
escrito.
3. CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO HOMOLOGADA APÓS REVISÃO
Candidato

Inscrição

Local

Horário

Sinzomar Gomes de Melo

1781

São João da Boa Vista

12h

Mario Kazutora Kawashima

1822

UFABC Lab.409-2A

12h

Santo André, 09 de maio de 2014.
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