
                                        
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL  

EDITAL Nº 106, DE 23 DE MAIO DE 2022 
 

 

Área/Subárea: Cálculo Diferencial e Integral e Cálculo Numérico 

Nº de Vagas: 01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Titulação exigida: Graduação em uma das seguintes áreas: Matemática (Licenciatura ou Bacharelado), 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia 
Industrial Madeireira, Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e Ambiental; e Mestrado em uma 
das seguintes áreas: Matemática ou Matemática Aplicada ou Ciência e Tecnologia de Alimentos ou 
Engenharia Ambiental ou Engenharia Civil ou Engenharia da Computação ou Engenharia Elétrica ou 
Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção ou Engenharia Química ou Engenharia Agrícola e 
Ambiental. 

Documentação exigida para inscrição: a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme 
modelo oficial da UFES, à disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare estar 
ciente do contido nos editais e na Resolução Nº. 41/2011-CEPE/UFES (disponibilizada no sitio 
www.daocs.ufes.br); b) Cópia de documento oficial de identidade; c) Curriculum vitae devidamente 
comprovado. 
 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO 

Data Protocolo de inscrição Candidato Situação 
24/05/2022 23068.060771/2022-91 Felipe Caliari Fabres Deferido 
25/05/2022 23068.061228/2022-19 Zimar Rejane Mota Vieira 

Freitas 
Deferido 

26/05/2022 23068.062079/2022-05 Maysa Santos Pacheco de 
Oliveira 

Deferido 

27/05/2022 23068.062608/2022-62 Yargo Pezzin  Souza Deferido 
27/05/2022 23068.062743/2022-16 Priscilla de Souza Almeida Deferido 
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PROGRAMAÇÃO  

 

Sorteio da Prova de Aptidão Didática 

Dia 06 de Junho de 2022. 

08:30 horas - todos os candidatos deverão estar presentes na secretaria do Departamento de 
Engenharia Rural para o sorteio do tema para a prova de aptidão didática.  

 

Data da Prova de Aptidão Didática 

Dia 07 de Junho de 2022. 

08h – sorteio da ordem de apresentação dos candidatos 

08h10min - prova didática (1º candidato)  

09h00min - prova didática (2º candidato)  

09h50min – prova didática (3º candidato) 

10h40min – prova didática (4º candidato) 

11h30min – prova didática (5º candidato) 

 

SOBRE AS PROVAS  

1. Prova didática 

- Caráter eliminatório e classificatório;  

- Realizada em sessão pública, vedada a presença aos demais candidatos;  

- Consistirá de uma aula teórica, ministrada em nível de graduação, sobre assunto incluído no 
programa do Processo Seletivo, sorteado com 24 horas de antecedência;  

- A prova terá duração máxima de 45 minutos, com tolerância máxima de 5 minutos;  

- Cada candidato deverá apresentar um plano de aula antes do início da mesma, entregando uma cópia 
para cada membro da comissão examinadora;  

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/485999?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por LILIAN GASPARELLI CARREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486007?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O



- Será disponibilizado quadro branco, caneta para quadro branco, apagador e projetor. Em caso de falta 
de energia ou se o próprio candidato desligar os equipamentos acidentalmente, serão mantidos o 
cronograma e tempo transcorrido de aula.  

- A prova de aptidão didática será obrigatoriamente gravada em áudio e vídeo para fins de avaliação 
inicial ou para posterior análise pelos membros da comissão, em caso de recurso. 

- O resultado da prova didática será divulgado no dia 08 de junho de 2022, no site 
https://engenhariarural.alegre.ufes.br/processo-seletivo-para-professor-substituto    

 

 

 

 

2. Prova de títulos  

- Caráter apenas classificatório;  

- A análise do curriculum vitae será conduzida de acordo com os itens e as respectivas pontuações 
estabelecidas na tabela para este fim, constantes do Anexo IV da Resolução 41- 2011/ CEPE - UFES.  

 

RESULTADO FINAL: O resultado final será divulgado a partir do dia 10 de junho de 2022, no site 

https://engenhariarural.alegre.ufes.br/processo-seletivo-para-professor-substituto   

  

Alegre/ES, 31 de Junho de 2022. 

 

Prof. Wellington Betencurte da Silva. 
Presidente da Comissão de Seleção 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/485999?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por LILIAN GASPARELLI CARREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486007?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O

https://engenhariarural.alegre.ufes.br/processo-seletivo-para-professor-substituto


PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA - SIAPE 2017161
Departamento de Engenharia Rural - DER/CCAE
Em 31/05/2022 às 14:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/485999?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/485999?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por LILIAN GASPARELLI CARREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486007?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LILIAN GASPARELLI CARREIRA - SIAPE 2389824
Departamento de Engenharia Rural - DER/CCAE
Em 31/05/2022 às 14:17

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486007?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por LILIAN GASPARELLI CARREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486007?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO - SIAPE 1796464
Departamento de Engenharia Rural - DER/CCAE
Em 31/05/2022 às 14:24

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por CHRISTIANO JORGE GOMES PINHEIRO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/486029?tipoArquivo=O


