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Este aviso é para todos os candidatos inscritos e homologados à vaga de 

 Morfofisiologia de Organismos Aquáticos  
EDITAL Nº 11/2021 

 

RETIFICAÇÃO DO AVISO III, DE 26 DE AGOSTO DE 2021  

 

Informamos a retificação do Aviso III, publicado em 26.08.2021, referente as instruções 

necessárias para realização do Processo Seletivo Simplificado, tendo em vista equívoco na 

publicação do referido aviso, onde constam documentos alheios ao PSS. Desta forma, as 

instruções passam a vigorar da seguinte forma: 

 

A banca examinadora do PSS remoto, regido pelo edital No 11/2021, de tema Morfofisiologia 

de Organismos Aquáticos, vem por meio deste, tornar pública as instruções necessárias para 

realização do certame: 

Do dia de testagem do ambiente virtual 

1. Para a realização do PSS remoto, será utilizada a plataforma virtual Google Meet. 

2. O link para o acesso à sala virtual será disponibilizado ao e-mail cadastrado no momento da 

inscrição a todos os candidatos homologados. 

3. Informamos que para acesso a plataforma virtual Google Meet é necessário possuir conta de 

e-mail da Gmail. 

4. A testagem do ambiente virtual é opcional, e nenhum candidato será eliminado se não 

comparecer ao teste. 

5. Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá apresentar o documento de identificação 

oficial, com foto, de maneira que seja possível identificá-lo e credenciá-lo ao teste. 

6. O candidato que optar em participar do teste deverá entrar na sala até as 14:50 do dia 

marcado (ver Cronograma), por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição, não sendo 

permitido acesso à sala com outro e-mail. 

7. O teste iniciará, impreterivelmente, às 15h. 

8. Nenhum candidato poderá acessar a sala após as 15h. 

9. Este dia terá como finalidade o teste do ambiente virtual, no que diz respeito ao áudio, vídeo, 



gravação de tela, e outras funcionalidades necessárias à realização do certame. 

10. Não será permitido aos candidatos realizarem perguntas relacionadas ao PSS. 

11. Não será permitido o acesso de outras pessoas à sala além da banca examinadora e 

candidatos homologados no PSS. 

12. Os candidatos deverão permanecer com a câmera e os microfones desligados, ligando-os 

sempre que a banca solicitar. 

13. Do sorteio do Tema e ordem de apresentação 

14. Em virtude do grande número de homologados, e da inviabilidade de todas as apresentações 

correrem no mesmo dia, o sorteio do tema e ordem de apresentação ocorrerão da seguinte 

forma: 

15. Durante a etapa da aula didática, serão, no máximo, cinco (05) apresentações por dia; 

16. No dia 30/08/2021, as 8h (horário de Brasília), será realizado o sorteio de ordem de 

apresentação com a presença obrigatória de todos os candidatos. A partir de 07:50 h, a sala 

virtual já estará disponível para a entrada dos candidatos; 

17. Os cinco candidatos sorteados permanecerão na sala para o sorteio do tema do primeiro dia 

de aula de didática, 31/08/2021; 

18. Assim que o candidato tiver seu tema sorteado terá 24 horas para a preparação da aula 

didática e do plano de aula, sendo vedada a sua participação nas próximas datas estipuladas 

para a realização dos sorteios; 

19. Todos os demais candidatos não sorteados deverão sair da sala, sendo de caráter obrigatório 

a presença dos mesmos em todos os demais sorteios. Caso algum candidato não esteja presente 

em algum dos futuros sorteios será considerado eliminado do resto do certame. 

20. Este rito se repetirá até que todos os candidatos sejam sorteados (atenção ao Cronograma). 

21. A ausência dos candidatos às convocações, exceto para o dia de testagem do ambiente 

virtual, implicará na respectiva eliminação do PSS. 

22. O cronograma do edital poderá sofrer retificações conforme o andamento do certame, e 

serão informadas na página do PSS. 

 

 

Santarém , 27.08.2021. 


