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INFORMATIVO 01 – ORIENTAÇÕES PARA AS PROVAS 
 

Prezados(as) candidato(as), 
 
Conforme previsto no Edital 001/2021, a ETAPA 1 – PROVA ESCRITA ONLINE DE CONHECIMENTOS EM 
BIOQUÍMICA, eliminatória e classificatória, será aplicada no dia 23/08/2021, às 8 horas. 

As(os) candidatas(os) deverão ingressar na sala virtual entre 07h45 até às 8 horas através do 
link: https://meet.google.com/mzr-iewr-equ 

O link deve ser acessado através de uma conta do Gmail. 

A partir das 8 horas não será mais admitida a entrada na sala virtual. 

Às 08h15 a prova será disponibilizada e as(os) candidatas(os) terão até 1 (uma) hora para desenvolver a 
prova. 

A(o) candidata(o) que não postar a resposta até às 9h15 será automaticamente eliminado. 

  

A ETAPA 2 - PROVA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO EM INGLÊS, eliminatória e classificatória, será 
aplicada no dia 23/08/2021, às 14 horas. 

As(os) candidatas(os) deverão ingressar na sala virtual entre 13h45 até às 14 horas através do 
link: https://meet.google.com/nwi-myjz-pqk 

O link deve ser acessado através de uma conta do Gmail. 

A partir das 14 horas não será mais admitida a entrada na sala virtual. 

Às 14h15 a prova será disponibilizada e as(os) candidatas(os) terão até 2 (duas) horas para desenvolver 
a prova. 

A(o) candidata(o) que não postar o arquivo com a resposta até às 16h15 será automaticamente 
eliminada(o). 

  

Durante a realização das duas provas será obrigatório o uso do modo “vídeo ativado”, ou seja, o(a) 
candidato(a) deverá ficar com a câmera ligada. Para tanto, recomenda-se a escolha de um local 
adequado e com conexão de alta velocidade. 
  

Lembrando que, segundo o item 5.2 do edital, o PPGBF não se responsabilizará por motivos de natureza 
técnica que não sejam de sua responsabilidade, associados a computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação e a quaisquer outros motivos dessa ordem que 
impossibilitem a realização das etapas online do processo seletivo. 
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