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Cronograma de execução de processo seletivo simplificado para professor substituto  

Edital PROGESP Nº 10/2021  
Departamento: Enfermagem  

Área de conhecimento: Gerenciamento em Enfermagem  

De acordo com o EDITAL 10/2021:  

7.1.3. A Análise de Títulos (Etapa 1) terá caráter eliminatório, sendo classificados 
para a Entrevista (Etapa 2), somente os candidatos que obtiveram nota final igual ou superior a 
70,00 (setenta), limitados até os 6 (seis) primeiros colocados.  

No dia 04 de agosto de 2021, quarta-feira, deverão comparecer os candidatos 
selecionados na primeira etapa, em ordem alfabética, nos horários estabelecidos para as 
atividades previstas:  

Horár
io  

Atividades 

09  
horas 

Entrevista da Candidata Emanuella Lisboa Baião Lira - 
https://meet.google.com/dij fren-quf 

 

 

SÍTIO INSTITUCIONAL:  

No dia 05 de agosto de 2021, quinta-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. 
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Documento assinado eletronicamente por Giovana Maria Roth Lopes, Coordenador da 
Comissão Administrativa, em 03/08/2021, às 17:06, 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 Graciele Fernanda da Costa Linch, 

Presidente da Comissão Examinadora, em 03/08/2021, às 17:28, conforme horário 

oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?  

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 

1231579 e o código CRC 82B18258. 
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