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CRONOGRAMA DE TRABALHO E COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA  

Concurso público de Provas e Títulos para provimento de UMA VAGA  docente, denominação ADJUNTO A, nível 1, área de 
conhecimento FARMÁCIA - FARMÁCIA CLÍNICA, nos termos do Edital PROGEP/UFES nº 82/2018, de 14 de agosto de 2018, 
publicado no DOU de 17/09/2018, seção 3, página 57 a 60 e retificado pelos Editais nº 85/2018-R (18/09/2018, seção 3, 
página 79) e nº 87/2018-R (02/10/2018, seção 3, página 63). 

*Prováveis alterações no cronograma durante o certame, em função do número de candidatos, serão comunicadas por 

email e afixadas no mural e porta principal do DFN. 

 

Banca examinadora: 

Profa. Dra. Mariana Linhares Pereira – Membro externo - UFSJ 

Profa. Dra. Anna Paula de Sá Borges – Membro externo - UEG  

Profa. Dra. Janaina Cecília Oliveira Villanova – Membro interno/UFES – Presidente  

 

Alegre, 03 de dezembro de 2018. 

Data Horário Local Atividade 

03/12 

 
 

8:00 

 
Auditório do CREAD – campus 

Alegre 

Apresentação do cronograma e informes.  
Codificação dos candidatos. 
Sorteio do ponto da prova escrita. 
Prova escrita. 

15:00 Sala de reuniões Correção das provas escritas, em sessão fechada. 

04/12 

9:00 Sala de reuniões Correção das provas escritas, em sessão fechada. 

A partir 
das 17:00 

Mural e porta principal do DFN. 
Sítio do concurso 

Divulgação do resultado da prova escrita. 

 
05/12 

 
08:00 

 
Auditório da pós-graduação – 

Prédio administrativo do campus 

Decodificação dos candidatos.  
Entrega do currículo devidamente comprovado. 
Sorteio do ponto para a prova de aptidão didática. 

 
 
06/12 

 
08:00 

 

 Sala de projetos. Prédio da 
Engenharia de Alimentos – campus 

Alegre 

Entrega do material da prova didática. 
Entrega do plano de trabalho. 
Sorteio da ordem de apresentação da prova didática. 
Prova de aptidão didática. 

14:30 Sala de reuniões Apuração das notas da prova de aptidão didática. 

A partir 
das 17:00 

Mural e porta principal do DFN.  
Sítio do concurso 

Divulgação do resultado da prova de aptidão didática. 

 
07/12 

08:00 Sala 2 da pós-graduação – Prédio 
administrativo do campus 

Sorteio da ordem de apresentação do plano de trabalho. 
Apresentação do plano de trabalho. 

14:00     Sala de reuniões Prova de títulos, em sessão fechada. 

A partir 
das 17:00 

Mural e porta principal do DFN.  
Sítio do concurso 

Divulgação do resultado final.  


