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E D I T A L Nº 002/2021-PFS 
 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 
(PFS), considerando a situação atual da pandemia da COVID-19, decide alterar 
o item VI do processo seletivo divulgado previamente no edital no 025/2020-PFS, 
conforme segue:  
 
VI – Processo Seletivo 
 
 A seleção consistirá em duas etapas a serem realizadas no período de 1o 
a 9 de fevereiro de 2021. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas 
por via remota, utilizando-se as plataformas Google Meet e Google Formulários. 
 
Primeira Etapa. Prova escrita de conhecimento na área, valendo de 0,0 a 10,0 
(zero a dez) pontos, com duração de no máximo 3 horas. Esta etapa é 
eliminatória e classificatória. A prova será realizada no dia 1o de fevereiro de 
2021 (segunda-feira) às 8:00 horas. As instruções para a realização da prova 
remota serão divulgadas juntamente com o edital de homologação das inscrições 
que será publicado no dia 25 de janeiro de 2021. O programa e a bibliografia 
para a prova escrita estão disponíveis no Anexo II do Edital 025/2020-PFS. Para 
ser aprovado nesta etapa o candidato deverá obter, ao menos, nota 6,0 (seis). 
O resultado da prova escrita e a convocação para a etapa seguinte serão 
divulgados no dia 3 de fevereiro de 2021 (quarta-feira), a partir das 17:00 horas, 
no quadro de avisos do PFS e, também, na página www.pfs.uem.br. Os 
candidatos aprovados nesta etapa serão convocados para a segunda etapa. 
 
Segunda Etapa. Constará de análise do currículo e entrevista (via remota) dos 
candidatos aprovados na primeira etapa, valendo de 0,0 a 10,0 (zero a dez) 
pontos cada. Esta etapa é classificatória. A entrevista será realizada nos dias 8 
e 9 de fevereiro de 2021, a partir das 9:00 horas, conforme cronograma 
divulgado pela Secretaria do PFS, juntamente com o resultado da primeira etapa. 
O link para a entrevista (via Google Meet) será enviado na véspera da data da 
entrevista para o e-mail informado pelo candidato. A nota da segunda etapa será 
a média ponderada da análise do currículo (70%) e da entrevista (30%). 
 
 Os demais itens do edital 025/2020-PFS continuam inalterados e 
vigentes. 
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