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ATIVIDADE DATA 

Prova Escrita  06/01/20 às 08:00h 

Divulgação do resultado da prova escrita Até 07/01/20 às 13:00h 

Realização do sorteio do ponto para a prova de aptidão didática e entrega 

do currículo Lattes documentado conforme resolução 34/2017 Artigo 29.  
08/01/20 às 13:00h 

Prova de títulos 08/01/2020 

Sorteio da sequência de apresentação da prova de aptidão didática 09/01/20 às 13:00 

Prova de aptidão didática, entrega do plano de aula e do plano de trabalho 09/01/20 das 13:30h às 

19:30h 

Divulgação do resultado da prova de aptidão didática 10/01/20 às 13:00h 

Sorteio da sequência de apresentação do plano de trabalho 10/01/20 às 13:15h 

Apresentação do plano de trabalho 10/01/20 das 13:30h às 

16:30h  

Divulgação do resultado do concurso público 10/01/20 até às 18:00h 
 

 

Notas: 
- Consultar a Resolução n. 34/2017 do CEPE (alterada pelas resoluções 41/2017; 45/2017; 49/2017; 72/2017) que estabelece 

normas para concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de professor da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Disponível em:  

http://www.daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_34.2017_-_concurso_publico_-

adjunto_assistente_e_auxiliar_-_alterado_ad_referendum.pdf#overlay-context=resolu%25C3%25A7%25C3%25B5es-de-2017-

cepe 

- Exceto da prova escrita, os horários das demais etapas estão condicionados ao número de candidatos aprovados. 

- A duração da aula de aptidão didática deverá ser de no mínimo 40 (quarenta) minutos e máximo de 60 (sessenta) minutos. 

- As inscrições e as provas acontecerão no Departamento de Enfermagem – CCS/UFES. 

- O candidato que interpuser recurso quanto a nota obtida poderá realizar a próxima prova (etapa), quando o recurso não tiver 

ainda sido julgado pela Comissão Examinadora. 

 

 

Vitória, 27 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Profª. Drª Léia Damasceno de Aguiar Brotto 

Presidente da Comissão 
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