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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA DE INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO CIENTÍFICO EM LÍNGUA INGLESA  

- SELEÇÃO DE CANDIDATOS A MESTRADO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 2022 - 

1. As normas aqui apresentadas estão de acordo com os decretos estaduais vigentes 
(https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/medidas/medidasdogoverno/) e com as 
normas de segurança do Ministério da Saúde e têm a finalidade de garantir a 
segurança de todos(as) os(as) participantes do certame. 

2. A prova escrita será realizada PRESENCIALMENTE, com duração de 3h (08h30min 
as 11h30min), na Faculdade de Ciências da Saúde-FACS, localizada na Rua Miguel 
Antônio da Silva Neto, s/n, bairro Aeroporto. CEP: 59607-360. Mossoró/RN. 

3. Durante a realização da prova deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 m 
entre candidatos, mesmo no ambiente externo. 

4. Os candidatos deverão se dirigir ao local de prova portando documento original de 
identificação com foto (RG, CNH ou carteira profissional). 

5. Será permitido acesso ao local de realização da prova até no máximo 15 minutos 
antes do horário previsto para o início da prova. (o horário para acesso a sala de 
prova é até 08h15min). 

6. Esta etapa terá caráter exclusivamente eliminatório. A pontuação máxima a ser 
obtida pelo candidato é de 10,0 (dez) pontos, sendo considerado aprovado e 
classificado para as demais etapas do processo seletivo o candidato que obtiver 
pontuação igual ou superior a 7,0 (sete).  

7. Para a realização desta prova, serão distribuídos dois textos científicos, da área da 
saúde, escritos na língua inglesa, seguidos de perguntas relativas aos mesmos, 
escritas em português, que deverão ser respondidas também em português. 

8. Para esta etapa do processo seletivo será permitido à utilização apenas de 
dicionários impressos, não sendo tolerado o uso de smartphones, tablets, 
notebooks, ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico. 

9. O uso de máscara bem ajustada ao rosto do candidato, cobrindo simultaneamente 
boca e nariz e produzida com material adequado (sem aberturas) será obrigatório e 
de responsabilidade do candidato. O candidato deve portar mais uma máscara extra 
em um saco plástico transparente, onde também guardará a máscara usada caso 
precise trocar. O descumprimento deste item pode acarretar a eliminação do 
candidato. 

10. Além de máscaras (obrigatórias), o candidato poderá trazer demais equipamentos 
de proteção individual que considerar necessários, desde que sejam transparentes. 

11. Recomenda-se que o candidato compareça munido de álcool em gel 70% 
(obrigatoriamente em recipiente transparente), para uso pessoal. 


