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ERRATA 

CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Biologia Celular e Molecular em nível Mestrado – 2021 

(Credenciado pela CAPES com conceito 7) 

 

O Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular vem comunicar 

as alterações na chamada pública 2021 para Mestrado: 

 

Onde se lê: 

Orientações para a Prova: 

1. Para realizar a prova, é necessário:  

 Computador (desktop ou notebook) - Windows ou Mac OS;  

 Navegador atualizado, podendo ser Chrome, Firefox, Safari ou Edge (internet 

explorer não é mais aceito); 

 Webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente) - Manter sua webcam 

e microfone ligados durante toda a prova. Não será permitido o uso da câmera 

do celular; 

 Conexão de internet estável; 

 Verificar a estabilidade/qualidade de sua operadora de internet; 

 Ambiente apropriado para realizar a prova: silencioso, iluminado e sem pessoas 

por perto. Durante a prova, o candidato deverá permanecer sozinho(a); 

 Documento de Identificação válido, emitido por Instituição/Órgão Federal ou 

Estadual (nacional ou internacional), com foto; tenha em mãos o documento 

antes do início da prova. 

2. No dia da prova o candidato deverá apresentar o documento de identificação válido, 

emitido por Instituição/Órgão Federal ou Estadual (nacional ou internacional), com 

foto. Para tal, o candidato deverá ingressar à plataforma de videoconferência Zoom, 

no link enviado pela pós-graduação, abrir o vídeo e quando solicitado apresentar o 

documento de identificação com foto. Recomenda-se ao candidato baixar e instalar 

o aplicativo Zoom com antecedência. A janela do aplicativo Zoom deverá 
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permanecer aberta com o vídeo acesso durante todo o tempo da prova. Os 

candidatos deverão conectar-se ao aplicativo Zoom com 15 minutos de 

antecedência da hora marcada para início da prova. Decorridos 15 (quinze) minutos 

do início da prova não será permitida a entrada de candidatos retardatários, que 

serão considerados faltosos. 

3. A prova escrita será feita usando uma plataforma virtual profissional de provas. O 

provedor do serviço enviará com antecedência, via e-mail, o login, senha e as 

instruções para ingressar na plataforma para cada um dos candidatos homologados.  

4. A prova será gravada e terá duração de 2h30min, sendo que durante os 30 (trinta) 

minutos iniciais a presença dos candidatos será registrada e serão apresentadas as 

instruções para a realização da prova na plataforma, incluindo as medidas anticola. 

Após esse período, os candidatos terão 2 horas para responder às questões da prova.  

5. Ao começar a prova, o sistema registrará qualquer saída da página (aba) da prova e 

a mesma poderá ser anulada automaticamente.  

6. A prova será anulada caso o candidato clique fora ou saia da página da prova por 

mais de 30 segundos. 

7. A prova será anulada caso o candidato clique fora ou saia da página da prova por 

mais de 2 vezes.  

8. O candidato poderá fazer a prova com consulta usando cópias físicas dos artigos e 

dos livros recomendados.   

9. Cada questão deverá ser respondida em no máximo 30 minutos. Transcorridos 30 

minutos em uma questão, o programa interromperá automaticamente a edição da 

mesma e o candidato deverá avançar à questão seguinte.  

10. Uma vez concluída uma questão e tendo avançado à seguinte, o candidato não 

poderá voltar para editar a questão concluída.  

11. O tempo da prova será controlada por meio de um cronômetro virtual que encerrará 

a aplicação quando o tempo limite for atingido.  

12. Será responsabilidade do candidato administrar o tempo da prova. O sistema não 

dará alertas quando o prazo estiver se esgotando.  

13. A prova será encerrada automaticamente salvando as respostas às questões. 

14. Durante a realização da prova não será permitido: 

 Abrir nova aba ou página do navegador. 
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 Abrir aplicativos como calculadora, leitor de PDFs, ou programas do Office e 

similares (google office, livre office, etc.) 

 Interromper o vídeo e/ou o áudio durante a prova. 

 Interagir com uma outra pessoa.  

 Ausentar-se da prova ou sair do ângulo da câmera. 

 Realizar a prova em dispositivos móveis (celular e tablet). 

 Conectar o computador a mais de um monitor, nem usar aparelhos eletrônicos 

incluindo celular, relógio digital, tablet.  

 Comportamento inadequado ou desrespeitoso. 

 

Leia-se: 

Orientações para a Prova: 

1. Para realizar a prova, é necessário:  

 Computador (desktop ou notebook) - Windows ou Mac OS;  

 Navegador atualizado, podendo ser Chrome, Firefox, Safari ou Edge (internet 

explorer não é mais aceito); 

 Webcam e microfone (ambos funcionando perfeitamente) - Manter sua webcam 

e microfone ligados durante toda a prova. Não será permitido o uso da câmera 

do celular; 

 Conexão de internet estável; 

 Verificar a estabilidade/qualidade de sua operadora de internet; 

 Ambiente apropriado para realizar a prova: silencioso, iluminado e sem pessoas 

por perto. Durante a prova, o candidato deverá permanecer sozinho(a); 

 Documento de Identificação válido, emitido por Instituição/Órgão Federal ou 

Estadual (nacional ou internacional), com foto. O documento deve ser 

previamente digitalizado (arquivos aceitos: .jpeg, ou .jpg) e guardado no 

computador que será usado na prova. Recomenda-se que o candidato use um 

documento sem rasuras, nítido e o mais atual possível. Atenção: O arquivo digital 

do documento pode ser carregado na plataforma com antecedência à realização 

da prova. É altamente recomendado que o documento seja digitalizado, 
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guardado no computador e carregado na plataforma com antecedência ao dia 

da prova.  

2. A prova escrita será feita usando uma plataforma virtual profissional de provas. O 

candidato homologado receberá com antecedência, via e-mail, uma mensagem 

contendo o login e senha para ingressar na plataforma. Caso o candidato não receba 

essa mensagem até dia 08 de julho, deverá entrar em contato com o programa via 

e-mail informando a situação.  

3. Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova não será permitida a entrada de 

candidatos retardatários, que serão considerados faltosos. 

4. No dia da prova a identidade do candidato será verificada através do sistema de 

monitoramento FACEMATCH incorporado na plataforma. Para tal, será solicitado 

que o candidato carregue o arquivo de sua identidade (caso não o tenha carregado 

previamente) e será feita uma captura da imagem do rosto do candidato que o 

programa de identificação visual comparará com aquela do documento carregado.  

5. A prova será gravada desde o início, ou seja, desde a etapa de identificação visual 

até o término da prova. 

6. A prova terá duração de até 2h00, ou seja, após a identificação, os candidatos terão 

até 2 horas para responder às questões da prova.  

7. Ao começar a prova, o sistema registrará qualquer saída da página (aba) da prova e 

a mesma poderá ser anulada automaticamente.  

8. A prova será anulada caso o candidato clique fora ou saia da página da prova por 

mais de 30 segundos. 

9. A prova será anulada caso o candidato clique fora ou saia da página da prova por 

mais de 2 vezes.  

10. O candidato poderá fazer a prova com consulta usando cópias físicas dos artigos e 

dos livros recomendados.   

11. Cada questão deverá ser respondida em até no máximo 30 minutos. Transcorridos 

30 minutos em uma questão, o programa interromperá automaticamente a edição 

da mesma e o candidato deverá avançar à questão seguinte. O tempo não é 

cumulativo. Caso o candidato não precise usar os 30 min de alguma questão não 

terá o tempo restante dessa questão para resolver uma outra. 
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12. Uma vez que o candidato avance de uma questão à seguinte, não poderá voltar para 

editar a questão anterior.  

13. O tempo da prova será controlada por meio de um cronômetro virtual que encerrará 

a aplicação quando o tempo limite for atingido.  

14. Será responsabilidade do candidato administrar o tempo da prova. O sistema não 

dará alertas quando o prazo estiver se esgotando.  

15. A prova será encerrada automaticamente salvando as respostas às questões. 

16. Durante a realização da prova não será permitido: 

 Abrir nova aba ou página do navegador. 

 Abrir aplicativos como calculadora, leitor de PDFs, ou programas do Office e 

similares (google office, livre office, etc.) 

 Interromper o vídeo e/ou o áudio durante a prova  

 Interromper o monitoramento remoto. 

 Interagir com uma outra pessoa.  

 Ausentar-se da prova ou sair do ângulo da câmera. 

 Realizar a prova em dispositivos móveis (celular e tablet). 

 Conectar o computador a mais de um monitor, nem usar outros computadores 

ou aparelhos eletrônicos incluindo celular, relógio digital, tablet.  

 Comportamento inadequado ou desrespeitoso. 

17. As ações descritas no item 16 serão consideradas infrações e poderão acarretar na 

anulação da prova. 

18. Como mencionado antes, a prova será gravada e passará por uma verificação 

posterior (processo de auditoria), que usará relatórios digitais e imagens/sons 

capturados. Durante esse processo, a identificação de infrações poderá acarretar na 

anulação da prova sem que seja concedida outra oportunidade para realizar a 

mesma.  

19. Em caso de infração, o candidato será notificado da anulação da prova por e-mail 

enviado pela PGBCM, especificando o resultado da auditoria. Esse resultado será 

informado em até 72h úteis e não será passível de recurso. 

20.  Obedecendo aos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, as imagens e sons 

gravados serão usados somente para análise de comportamento durante a 

realização da prova.  
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Atenção: Os candidatos homologados receberão com antecedência à prova 

um PDF com instruções detalhadas sobre o prova escrita com 

monitoramento remoto.  Recomenda-se ler o documento com atenção.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021. 

 

Coordenação do Programa de  

Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular 

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

 


