INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS DE SELEÇÃO DOUTORADO/2022
PPGEPI/UFPEL

•

As provas ocorrerão de forma presencial (exceto para candidatos residentes no exterior), no dia 06 de
dezembro de 2021, no auditório do prédio B, nos seguintes horários:
- 08:30 às 10:00 Estatística
- 10:30 às 12:00 Inglês
- 14:00 às 15:30 Epidemiologia
- 16:00 às 17:30 Saúde Pública
Rua Mal. Deodoro nº 1160, centro, Pelotas, RS – Auditório B.

•

Não será permitido o acesso ao prédio de candidatos sem máscara. Leve máscara extra para imprevistos;

•

Não será permitido o consumo de alimentos durante as provas. Leve sua garrafa de água, será o único
consumo permitido durante as provas;

•

Apresentar documento de identificação;

•

Para os candidatos que farão a prova online (residentes no exterior), seguem orientações abaixo:

"As provas online para os candidatos estrangeiros serão realizadas ao mesmo tempo em que as provas serão realizadas
no Brasil, obedecendo o horário de Brasília. A não apresentação no horário de início das provas implicará em
desistência do processo seletivo. No dia e horário das provas, o candidato deve acessar o link do Zoom que será enviado
por e-mail até dia 03/12 (sexta-feira) às 12h. Caso o candidato não receba o link até esse horário, deverá entrar em
contato com a secretaria do PPGEpi até às 15h de sexta-feira para que o link possa ser reenviado.
A conexão segura e estável é responsabilidade do candidato. Sugere-se aos mesmos que conectem com pelo menos 20
minutos de antecedência do início das provas. O dispositivo com o qual o candidato irá se conectar deve possuir alguma
câmera para que possa ser acompanhado, via vídeo, durante o processo seletivo. É vedada a consulta a sites, a
materiais ou a outras pessoas que não o candidato durante a realização do processo seletivo. A mínima evidência de
consulta a qualquer fonte implicará na reprovação automática do candidato.
As provas serão aplicadas via Google Forms, no horário pré-definido na homologação das inscrições. O envio correto
do formulário preenchido é responsabilidade do candidato. Após o horário de encerramento de cada prova, não serão
aceitas mais respostas. Faltando 5 minutos para o final da prova, o candidato será avisado do tempo restante para
que possa se preparar para o envio."
•

Atentar para o Edital (todos os candidatos):

II – DA SELEÇÃO DE ALUNOS RESIDENTES E NÃO RESIDENTES NO PAÍS O exame de seleção será realizado em 03 (três)
fases, por uma Comissão de Avaliação, e contemplará: 1. Na primeira fase (eliminatória), no dia 6 de dezembro de
2021, serão realizadas 4 (quatro) provas escritas, de caráter eliminatório, devendo o candidato obter nota mínima de
5,0 em cada uma delas: Epidemiologia, Estatística, Saúde Pública e Inglês. As provas terão questões objetivas. Cada
prova escrita terá duração de até 90 minutos. Para a prova de inglês não será permitido o uso de dicionário. A
bibliografia indicada servirá de base para elaboração das provas, mas as questões poderão exigir conhecimentos gerais
de epidemiologia, estatística, saúde pública e inglês. Qualquer identificação na prova, além do número de inscrição,
implicará na desclassificação do/a candidato/a. (O número da inscrição está disponível no documento de homologação
de inscrições disponível na página do PPGEPI)
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