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EDITAL REITOR Nº 03/2018 PUBLICADO EM 26 DE JANEIRO DE 2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO 

BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

REGIME DE TRABALHO: T-20 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (UMA) VAGA.  

ÁREA: NUTRIÇÃO 

 

Divulgação do EDITAL: de 26 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018. 

Inscrições: de 26 de janeiro a 05 de fevereiro de 2018. 

Realização do concurso: de 05 a 09 de março de 2018. 

 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS E DE ATIVIDADES 

 

 

Data Horário Atividade Local 

Segunda-

feira 

05/03 

07h30min  
Obs. Período de 24 

horas para 

preparação da aula. 

- Sorteio da ordem e definição de horários de 

apresentação da prova didática (Limite máximo 

de 4 candidatos por turno).  

Mini auditório  

08h30min  - Sorteio do ponto para a prova didática no 

turno matutino (presença obrigatória). 

Mini auditório  

14h30min  - Sorteio do ponto para a prova didática no 

turno vespertino (presença obrigatória). 

Mini auditório  

Terça-feira  

06/03 

 

08h30min às 

12h30min.  

 

 

14h30min às 

17h30min. 

- Sorteio do ponto para a prova didática no 

turno matutino (presença obrigatória). * 

- Realização da prova didática no turno 

matutino. 

- Sorteio do ponto para a prova didática no 

turno matutino (presença obrigatória). * 

- Realização da prova didática no turno 

vespertino. 

Mini auditório  

Quarta-feira 

07/03 

08h30min às 

12h30min. 

14h30min às 

17h30min. 

- Realização da prova didática no turno 

matutino. * 

- Realização da prova didática no turno 

vespertino. * 

Mini auditório 

- 

Até 24 horas 

após a 

apresentação do 

último 

candidato. 

- Divulgação do resultado da prova didática. 

 

Departamento de 

Gestão e 

Tecnologia 

Agroindustrial – 

DGTA 

Sexta-feira A partir das - Divulgação do resultado da prova de títulos. Departamento de 



09/03 9h00min - Divulgação dos aprovados no processo 

seletivo.  

- Elaboração do Relatório Conclusivo do 

Concurso e entrega na secretaria do DGTA. 

Gestão e 

Tecnologia 

Agroindustrial – 

DGTA 

 

*Caso haja mais de 8 (oito) candidatos inscritos. 

 

Observações: 

1 – O candidato deverá se apresentar no local e horário determinado com 30 minutos de antecedência 

munido de RG e CPF. 

2 – Não será tolerado atraso na realização da prova didática. 

3 – O calendário pode ser alterado de acordo com o número de candidatos inscritos.  

4 – O Candidato terá o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da ciência da divulgação do resultado 

final para interposição de recurso. 

5 – O resultado final do concurso só será divulgado após homologação do relatório conclusivo da 

comissão examinadora pelo Conselho de Centro do CCHSA. 

 

Da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 

PRAZO: de 26 a 29 de janeiro de 2018. 

Local: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL 

Horário: 8:00 às 12:00h  

 

Do Resultado da Solicitação de Isenção: 

PRAZO: 04 de fevereiro de 2018.  

 

Divulgação das inscrições deferidas:  

PRAZO: 08 de fevereiro de 2018. 

No caso de indeferimento de inscrição, o candidato que se julgar prejudicado poderá recorrer até 15 de 

fevereiro de 2018. 

 


