UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO
Edital Nº 76-PROGEP/UFES
ÁREA DE CONHECIMENTO: Enfermagem
TITULAÇÃO: Especialista
Nº. VAGAS: 01 (uma)
REGIME DE TRABALHO: 40h/semana
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
13
14

ATIVIDADE
Inscrições online (dptenfccs@gmail.com)
Divulgação do deferimento das inscrições
(https://enfermagem.vitoria.ufes.br/)
Prazo final para pedido de recurso de inscrições indeferidas
Publicação do resultado dos recursos relativos às inscrições
indeferidas (https://enfermagem.vitoria.ufes.br/) e recomposição da
Comissão Examinadora do Processo Seletivo
Realização do sorteio do ponto da prova de aptidão didática (único
ponto) para todos os candidatos (plataforma Google Meet).
Envio da aula gravada, por e-mail, ao Departamento de Enfermagem e
a Comissão Examinadora do Processo Seletivo
(dptenfccs@gmail.com; e processoseletivo.denfufes@gmail.com ), no
prazo de até 24h do início do sorteio do ponto da prova de aptidão
didática (item 5)
Realização do sorteio da ordem de apresentação da prova de aptidão
didática (plataforma Google Meet) para todos os candidatos que
enviaram a aula dentro do prazo, isto é, até 8h do dia 22/12/2020.
(item 6)
Prova de aptidão didática* (sessão pública)
A Comissão de Seleção assistirá aos vídeos de apresentação das aulas
gravados pelos candidatos
Prova de aptidão didática* (sessão pública)
A Comissão de Seleção assistirá aos vídeos de apresentação das
aulas gravados pelos candidatos
Avaliação do curriculum vitae
Resultado final do Processo Seletivo
Prazo final para pedido de recurso do Processo Seletivo
Divulgação do resultado final após julgamento dos recursos

DATA/HORÁRIO
07/12/2020 a 11/12/2020
14/12/2020 às 12h
16/12/2020 até às 12h
18/12/2020
21/12/2020 às 08h
22/12/2020 às 08h

22/12/2020 às 08h15min

22/12/2020 às 10h

23/12/2020 08h
24/12/2020
24/12/2020 até às 22h
28/12/2020 até às 22h
29/12/2020 até às 12h

* A aula de aptidão didática deverá ser de no mínimo 30 (trinta) minutos e máximo de 40
(quarenta) minutos e deverá ser gravada. A apresentação das mesmas acontecerá por meio de
sessão pública, na plataforma Google Meet, seguindo a ordem do sorteio.
Área de conhecimento ou disciplinas:
Área: Enfermagem (4.04.00.00-0)
Subáreas:
- Enfermagem Pediátrica (4.04.03.00-9)
- Enfermagem de Saúde Pública (4.04.06.00-8)
- Enfermagem Obstétrica (4.04.02.00-2)
- Enfermagem médico-cirúrgica (4.04.01.00-6)

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS CARLOS LOPES JUNIOR
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Orientações gerais
1.

Todos os candidatos devem possuir uma conta de e-mail no Gmail, uma vez que a plataforma do
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
- Edital Nº 76-PROGEP/UFES a ser utilizada será o Google Meet.

2.

O envio do vídeo da prova de aptidão didática deverá conter (os slides/ áudio e o rosto do candidato)
durante toda apresentação. É obrigatório que cada candidato ao se apresentar na gravação, pronuncie seu
nome e apresente seu RG em frente a câmera para fins de conferência da identidade do candidato.
Sugerimos alguns aplicativos gratuitos para a gravação do vídeo da prova de aptidão didática, como
exemplo o “Loom: Video Messaging for Work” (Link: https://www.loom.com ). Entretanto, o candidato
é livre para escolher quaisquer outro App, desde que, atenda aos critérios descritos acima (contendo o
áudio, a apresentação dos slides e rosto do candidato, simultaneamente, e durante toda apresentação.

3.

Em razão da limitação do tamanho de arquivo para o envio da aula gravada por e-mail, o candidato
deverá disponibilizar link de acesso ao vídeo contendo a gravação da aula e encaminhá-lo por e-mail,
para download pela Comissão de Seleção. Assim, a aula gravada, deve ser encaminhada por e-mail, ao
Departamento de Enfermagem e a Comissão Examinadora do Processo Seletivo (dptenfccs@gmail.com;
e processoseletivo.denfufes@gmail.com ), no prazo de até 24h do início do sorteio do ponto da prova de
aptidão didática.

4.

É imprescindível para avaliação da aula que a gravação ocorra em resolução HD (1280x720) ou full HD
(1920x1080), preferencialmente no formato .mp4

5.

O link de acesso para todas as atividades contidas no Cronograma de todo o PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO - Edital Nº 76PROGEP/UFES via Google Meet na Classroom: https://meet.google.com/lookup/ape55r3y2s

6.

Haverá um único ponto comum idêntico para todos os candidatos que será sorteado da lista dos 12
tópicos que compõem o conteúdo programático do presente certame.
Membros Efetivos
Profº Drº Luís Carlos Lopes Junior – Presidente
Profª Drª Karolini Zuqui Nunes
Profª Drª Kallen Dettmann Wandekoken
Membros Suplentes
Profº Drº Bruno Henrique Fiorin
Prof.ª Drª Fabiana Gonring Xavier
Prof.ª Drª Aline Piovezan Entringer
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