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Cronograma do Concurso – Junho de 2018 
 

 

11 de junho - segunda-feira - Departamento de Desenho Industrial (Cemuni 4): 

8h – Instalação da Comissão Examinadora; procedimento de codificação das identificações dos 

candidatos, visando o anonimato; sorteio do Ponto da Prova Escrita; realização da Prova Escrita. 

14h – Avaliação e pontuação das Provas Escritas por parte dos integrantes da Comissão Avaliadora.  

 

12 de junho - terça-feira - Departamento de Desenho Industrial (Cemuni 4):  

7:30h – Reunião da Comissão Examinadora com os candidatos/as, para identificação das Provas 

Escritas e consolidação do Resultado da fase da Prova Escrita. 8h – Sorteio da ordem, dos horários 

de realização e dos pontos das Provas de Aptidão Didática, de acordo com o disposto no Artigo 23 

da Res. 34/2017 Cepe/Ufes. Divulgação da sala onde serão realizadas as Provas de Aptidão Didática.  

Na ocasião, todos/as deverão entregar os comprovantes do Currículo Lattes, em cópias simples, 

páginas numeradas e rubricadas pelo candidato, de acordo com a Res. 34/2017 Cepe/Ufes. As 

candidatas que já entregaram os referidos comprovantes em 27 de fevereiro poderão entregar uma 

nova versão integral de sua documentação, ou, alternativamente, poderão entregar apenas 

comprovantes adicionais, os quais serão anexados à documentação já entregue, seguindo a 

paginação.  

 

13 de junho - quarta-feira - A partir de 8h – Realização das Provas de Aptidão Didática, de 

acordo com o sorteio realizado em 12 de junho. Por ocasião da referida prova, cada candidato/a 

deverá entregar também as cópias de seu Plano de Trabalho, de acordo com o disposto no Artigo 

30 da Res. 34/2017 Cepe/Ufes.  15h – Avaliação e pontuação das Provas de Aptidão Didática por 

parte dos integrantes da Comissão Avaliadora.  

 

 



 

14 de junho - quinta-feira: 8h - Divulgação dos resultados das Provas de Aptidão Didática e 

sorteio da ordem de apresentação dos Planos de Trabalho, na presença dos candidatos/as. 

Divulgação da sala onde serão realizadas as Provas de Plano de Trabalho. 8h30 - Reunião fechada 

da Comissão Avaliadora para proceder a avaliação e pontuação Provas de Títulos e tabulação dos 

resultados parciais.  

 

15 de junho - sexta-feira - A partir de 8h –  Apresentação dos Planos de Trabalho; 14h - 

Reunião fechada da Comissão Avaliadora para proceder pontuação Provas de Plano de Trabalho e 

tabulação dos Resultados Finais; 18h - Divulgação dos Resultados Finais.  


