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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ATUALIZADO 

 
 
O Instituto de Ciências da Saúde, em conformidade com o item 4.4 do Edital Nº 07/2020                
UNILAB, divulga as informações sobre datas, horários e locais de realização das provas da              
Seleção Pública para o Setor de Estudo: PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE            
SEXUAL E REPRODUTIVA . 

 

DATA PREVISÃO DE 
HORÁRIO/ATIVIDADE 

LOCAL 

 
 
 

26/08/2020 
(Quarta-feira) 

07h30 – Sorteio da ordem de      
apresentação dos candidatos da prova     
didática 
 
08h00 - Sorteio da prova didática 
 
09h00 - Sorteio da prova didática 
 
... 

 
 
Plataforma Google Meet 

 
Link: 

https://meet.google.com/hte-zzzs-mkw 

 

 
 

 
27/08/2020 

(Quinta-feira) 

08h00 - Início das provas didáticas 
 
09h00 - Segundo candidato do dia da       
prova didática 
 
… 
 
18h00 - Previsão do resultado da prova       
didática 

Sala 308 
 

Campus Auroras 
Bloco C 

 
 
 

Site e e-mail 

28/08/2020 
(Sexta-feira) 

18h00 - Previsão de divulgação do      
resultado final do concurso 

Site e e-mail 

 
Observações: 
 

1) O sorteio da ordem dos pontos e do ponto da prova didática ocorrerá, remotamente,              
via plataforma do Google Meet. O link para acesso é          



https://meet.google.com/hte-zzzs-mkw . O candidato receberá, antecipadamente, da      
presidente da comissão julgadora, um convite para participar no e-mail indicado no            
momento da inscrição. Todos os candidatos deverão estar online, simultaneamente, no           
sorteio da ordem dos pontos, como consta na Portaria UNILAB Nº 122 de             
27/03/2013. Da mesma forma, o candidato deverá estar online no momento do sorteio             
do seu ponto. Os candidatos deverão estar com câmera e áudio ligados, para ambos os               
sorteios. 
 

2) O candidato que não comparecer aos sorteios da ordem dos pontos e do ponto da               
prova didática será, automaticamente, eliminado da seleção. 
 

3) A prova didá︎tica será realizada presencialmente, assegurando os aspectos de          
biossegurança em decorrência da pandemia. Somente será admitido à sala de provas o             
candidato que estiver usando máscara. 
 

4) Na prova didática, poderão ser utilizados quaisquer recursos audiovisuais, cumprindo          
ao candidato providenciar, por seus próprios meios, a obtenção, instalação e utilização            
do equipamento necessário. 
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