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INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PARA AS 
PROVAS DE SELEÇÃO DE DOUTORADO 

(Turma 2023)  
 

• Todas as provas serão realizadas no dia 
14 (quatorze) de dezembro de 2022 
pela plataforma Zoom.  
 

• Elas ocorrerão nos seguintes horários e 
ordem: 

1. Epidemiologia:  
09:00 - 10:30 horas 

2. Estatística:  
10:50 - 12:20 horas 

3. Saúde Pública:  
14:00 - 15:30 horas 

4. Inglês:   
15:50 - 17:20 horas 

 
• As provas serão gravadas com o 

recurso da plataforma Zoom.  
 

• O link de acesso à sala será enviado a 
todos pelo e-mail dos(as) candidatos(as) 
no dia 12 (doze) de dezembro de 2022. 
Caso tenha modificado seu e-mail, envie 
o novo endereço à secretaria do 
PPGEpi até o dia 11 (onze) de 
dezembro de 2022. 

 
• O/A candidato(a) que não estiver 

conectado na sala no horário previsto 
para o início das provas será 
desclassificado.  

 
• Todos devem entrar na sala vinte 

minutos antes do início da primeira 
prova, ou seja, 08:40 horas. É 
importante a presença para que 
possamos conversar, fazer testes de 
áudio e imagem, sanar dúvidas, 
repassar instruções e realizar a 
identificação de cada candidato(a).  
 

• Para as provas de Estatística, Inglês e 
Saúde Pública, os candidatos devem 
entrar 5 (cinco) minutos antes do início 
previsto 
 

• Todos receberão a prova por e-mail no 
horário previsto de cada prova. Elas 
serão realizadas no Google Forms. 
 

• A banca solicitará que o documento de 
identidade seja apresentado antes do 
início da prova. Ele deve ser mostrado à 
câmera. 
 

• É obrigatório que os microfones e 
câmeras estejam ligados. Você poderá 
ser acionado a usar o seu microfone a 
qualquer momento.  

 
• Não será permitido sair da frente da 

câmera ou desligá-la durante a prova.  
 

• Os avaliadores estarão monitorando sua 
prova via câmera e áudio.  
 

• Durante a prova toda comunicação 
entre candidatos(as) e avaliadores será 
via chat e/ou microfone. 

 
• Ao concluir a prova, é fundamental que 

cliquem em submeter e avisem no chat 
que finalizaram. Só será permitido a 
saída da sala após confirmação de 
recebimento do formulário. 

 
• Quem não completar a prova no tempo 

estipulado, deve enviá-la incompleta 
(clicando em submeter). Caso contrário, 
receberá nota zero na avaliação em 
questão. 
 

• É responsabilidade do(a) candidato(a) 
garantir conexão segura e estável para 
a internet.  

 
 
 

DURANTE AS PROVAS  
É IMPORTANTE QUE: 

 
√ todos acessem o link enviado usando o 

Chrome como browser.  
 

√ o microfone e câmera do computador 
estejam funcionando corretamente 
durante o processo seletivo (provas e 
entrevista).  
 

√ o acesso à Internet para consulta a 
referências está vetado para todas as 
provas e entrevista.  

 
√ não será permitido qualquer tipo de 

consulta durante as provas.  
 

√ na prova de inglês não será permitido o 
uso de dicionário ou tradutor e nas 
demais provas não será permitido o uso 
de calculadora. 

 
 


