
	

Cronograma	de	execução	de	processo	sele3vo	simplificado	para	professor	subs3tuto	

	

Edital	PROGESP	Nº		08/2021
Departamento:	DEPARTAMENTO	DE	CIÊNCIAS	BÁSICAS	DA	SAÚDE

Área	de	conhecimento:	BIOQUÍMICA

Nos dias 20, 21, 26, 27 de maio de 2021 e 1, 2 de junho de 2021, os membros da Comissão
Examinadora, nos horários por eles estabelecidos, reunir-se-ão, virtualmente, para as atividades
de ANÁLISE DE TÍTULOS.

 

No dia 07 de junho de 2021,  segunda-feira, será publicada no sítio institucional a lista de candidatos
selecionados para ENTREVISTA.

 

De acordo com o EDITAL 08/2021:

Item 7.1.3 - "A Análise de Currículo (Etapa 1) terá caráter eliminatório, sendo classificados para a
Entrevista (Etapa 2), somente os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,00 (sete),
limitados até os 6 (seis) primeiros colocados. Em caso de mais de um candidato com a mesma nota
na Análise de Títulos, utilizar-se-á, como critério de desempate, a maior idade. Persistindo o
empate, será realizado sorteio público."

Item - 9.3. "A convocação para a Entrevista será por ordem alfabética dos candidatos
homologados."

 

No dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, deverão comparecer os candidatos selecionados na primeira
etapa, em ordem alfabética, nos horários estabelecidos para as atividades previstas:

 

Horário Atividades

9h Entrevista do Candidato 1 - https://meet.google.com/rxm-qqee-jyi

10h Entrevista do Candidato 2 - https://meet.google.com/igm-bxci-uxz



   11h   Entrevista do Candidato 3 - https://meet.google.com/tut-djnd-xdf

12h - 13h
                                                  INTERVALO

 

14h Entrevista do Candidato 4 - https://meet.google.com/urz-gjto-yvz

15h Entrevista do Candidato 5 - https://meet.google.com/ixj-gzwv-qcg

16h Entrevista do Candidato 6 - https://meet.google.com/rhm-hjeq-wdc

 

                 SÍTIO INSTITUCIONAL:

                 No dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, será publicada a divulgação do resultado final no
sítio institucional da UFCSPA.

                 

Observações:

1. Todas as etapas do Processo seletivo, serão realizadas de forma remota.

2. Este cronograma está sujeito a alterações sem aviso prévio, de acordo com as necessidades do Processo
Seletivo; e

3. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos acompanhar as informações referentes à presente
Seleção no site da UFCSPA, inclusive no que diz respeito às possíveis alterações deste cronograma.

 

 

	

Observações:

1.	Todas	as	etapas	do	Processo	seleBvo,	serão	realizadas	na	UFCSPA,	na	Rua	Sarmento	Leite,	245,	Porto
Alegre/RS,	podendo,	excepcionalmente,	serem	realizadas	de	forma	remota.

2.	 Este	 cronograma	 está	 sujeito	 a	 alterações	 sem	 aviso	 prévio,	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 do
Processo	SeleBvo;	e

3.	É	de	responsabilidade	exclusiva	dos	candidatos	acompanhar	as	 informações	referentes	à	presente
Seleção	no	site	da	UFCSPA,	inclusive	no	que	diz	respeito	às	possíveis	alterações	deste	cronograma.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Magda	Rosane	de	Vargas	Schardosim,	Coordenador
da	Comissão	Administra3va,	em	02/06/2021,	às	17:31,	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	Cris3na	Beatriz	Cazabuena	Bonorino,	PROFESSOR	3
GRAU,	em	02/06/2021,	às	17:34,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.
6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenBcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site
hdps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador
1186471	e	o	código	CRC	7E14916A.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

