
 

Cronograma de execução de concurso público para professor efe�vo (re�ficado)

 

Edital PROGESP Nº  11/2019 
Departamento: Nutrição 

Área de conhecimento: Alimentação Cole�va/UAN

                                As candidatas que es�veram presentes na instalação dos trabalhos da banca, às 12h30min, do dia 16 de março de 2020, segunda-feira, na sala 601, Prédio 1 foram as
relacionadas abaixo. Após a instalação dos trabalhos foi realizado o sorteio para fazer o ordenamento das candidatas. O resultado do sorteio definiu a seguinte lista:

                          
                          Candidata 01: Ana Amélia Machado Duarte

Candidata 02: Ana Paula Bandeira de Oliveira

Candidata 03: Ana Lúcia Serafim

Candidata 04: Marina Azambuja  Amaral

Candidata 05: Natalie Marinho Dantas

Candidata 06:  Chaline Caren Coghe�o

Candidata 07: Fabiana Copês Cesario

* Informamos que as demais candidatas inscritas não compareceram na prova e foram desclassificadas.

ATIVIDADES:

Horário A�vidades

 12h30min Fechamento da sala e início do concurso

 13 horas Início da Prova Disserta�va

 19 horas Término da Prova Disserta�va

 

No dia 17 de março de 2020, terça-feira, na sala 601, prédio 1, compareceram as seguintes candidatas, nos horários estabelecidos para as a�vidades previstas:

 

Horário A�vidades

09h Prova de defesa da Produção Intelectual de Ana Amélia Machado Duarte

09h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Ana Amélia Machado Duarte

09h30min Prova de defesa da Produção Intelectual  de Ana Paula Bandeira de Oliveira

09h31min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Ana Paula Bandeira de Oliveira

10h Prova de defesa da Produção Intelectual de Ana Lúcia Serafim

10h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Ana Lúcia Serafim

11h Prova de defesa da Produção Intelectual de Marina Azambuja Amaral

11h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Marina Azambuja Amaral

13h Prova de defesa da Produção Intelectual de Natalie Marinho Dantas

13h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Natalie Marinho Dantas

14h Prova de defesa da Produção Intelectual de Chaline Caren Coghe�o

14h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Chaline Caren Coghe�o

15h Prova de defesa da Produção Intelectual de Fabiana Copês Cesario

15h01min Sorteio do ponto da Prova Didá�ca de Fabiana Copês Cesario

* Após a realização dessa etapa o concurso foi suspenso devido a  ocorrência da pandemia de Sars-Cov-2  ou Coronavírus. As a�vidades foram retomadas conforme o cronograma a
seguir:

 

   No dia 19 de Janeiro de 2021, terça-feira, na sala de conferência virtual: h�ps://meet.google.com/mvy-fycx-cgs, deverão comparecer as candidatas, nos horários estabelecidos para
as a�vidades  previstas:

 

Horário A�vidades

09h Prova didá�ca de Ana Amélia Machado Duarte

10h05min Prova didá�ca de Ana Paula Bandeira de Oliveira

11h10min Prova didá�ca de Ana Lúcia Serafim

13h Prova didá�ca de Marina Azambuja Amaral

14h05min Prova didá�ca de Natalie Marinho Dantas

15h10min Prova didá�ca de Chaline Caren Coghe�o

16h15min Prova didá�ca de Fabiana Copês Cesario

* A par�r desse momento as a�vidades relacionadas a execução das provas serão realizadas de forma remota, conforme orientação da Progesp/Ufcspa. As avaliações realizadas de
forma remota serão gravadas e arquivadas.

No dia 22 de janeiro de 2021, sexta-feira, em sala de conferência virtual, será efetuada a Leitura da Prova Disserta�va (somente Banca Examinadora).

No dia 29 de janeiro de 2021, sexta-feira, na biblioteca a Ufcspa, prédio 1, será efetuada a análise dos �tulos (somente Banca Examinadora).

No dia 03 de fevereiro de 2021, quarta-feira, na sala de conferência virtual: h�ps://meet.google.com/mvy-fycx-cgs, às 10 horas, será realizada a divulgação do resultado preliminar,
em sessão pública.

SÍTIO INSTITUCIONAL:

No dia 04 de fevereiro de 2021, quinta-feira, será publicada a divulgação do resultado preliminar no sí�o ins�tucional da UFCSPA.

Na inexistência de recurso, será publicada a divulgação do resultado final no dia 22 de fevereiro de 2021, sexta-feira, no sí�o ins�tucional da UFCSPA.

Se houver recurso, será publicada a divulgação do resultado final até o dia 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, no sí�o ins�tucional da UFCSPA.

Em virtude da pandemia de Sars-Cov-2  ou Coronavírus a par�r da realização da prova didá�ca as demais etapas do concurso, serão executadas de forma remota.

 

,

 

 

 

 

 

Observações:

1. A ordem de apresentação da defesa de produção intelectual, de sorteio do ponto para prova didá�ca e de apresentação da prova didá�ca é definida de acordo com sorteio a ser realizado no
início do concurso para professor efe�vo.

2. No caso de concurso público para professor efe�vo, antes de iniciar a prova disserta�va, os candidatos deverão entregar o Currículo La�es documentado e o Projeto de Ensino, Pesquisa ou
Extensão, conforme edital.

3. No concurso público para professor �tular-livre, a ordem de avaliação dos candidatos será definida por sorteio, no ato da instalação dos trabalhos da Comissão Examinadora, no início do
concurso.

4. No caso de concurso público para professor �tular-livre, antes de iniciar a prova disserta�va, cada candidato deverá entregar 05 (cinco) cópias do Memorial Descri�vo, 05 (cinco) cópias da
Proposta de Plano de Trabalho, o Título da sua Conferência e 01 (uma) cópia do Currículo La�es documentado.

5. Todas as etapas do Concurso serão realizadas na UFCSPA, na Rua Sarmento Leite, 245, Porto Alegre/RS.

6. O Cronograma está sujeito a alterações no decorrer do processo de seleção, acompanhe o site da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Cadó Flores, Assistente em Administração, em 15/01/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Isabel Cris�na Kasper Machado, PROFESSOR 3 GRAU, em 15/01/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1118735 e o código CRC 7B53D490.
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