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 ATIVIDADE DATA/HORÁRIO 

1 Inscrições online (dptenfccs@gmail.com) 07/12/2020 a 11/12/2020 

2 Divulgação do deferimento das inscrições 
(https://enfermagem.vitoria.ufes.br/) 14/12/2020 às 12h 

3 Prazo final para pedido de recurso de inscrições indeferidas 16/12/2020 até às 12h 

4 Publicação do resultado dos recursos relativos às inscrições 
indeferidas (https://enfermagem.vitoria.ufes.br/) 17/12/2020 às 17h 

5 Realização do sorteio do dia e horário de realização da prova de 
aptidão didática para todos os candidatos (plataforma Google Meet) 21/12/2020 às 08h 

6 
Realização do sorteio do ponto da prova de aptidão didática 
(plataforma Google Meet) para os candidatos que farão a prova no 
dia 22/12/2020 no turno da manhã 

21/12/2020 às 08h15min 

7 
Realização do sorteio do ponto da prova de aptidão didática 
(plataforma Google Meet) para os candidatos que farão a prova no 
dia 22/12/2020 no turno da tarde 

21/12/2020 às 13h15min 
 

8 Envio da aula gravada, por e-mail, ao Departamento de Enfermagem, no prazo de até 12h do 
início da prova de aptidão didática (item 5) 

9 
Prova de aptidão didática* (sessão pública) 
A Comissão de seleção assistirá aos vídeos de apresentação das 
aulas gravados pelos candidatos  

22/12/2020 às 08h30min 

10 
Prova de aptidão didática* (sessão pública) 
A Comissão de seleção assistirá aos vídeos de apresentação das 
aulas gravados pelos candidatos 

22/12/2020 às 13h30min 

11 Avaliação do curriculum vitae 23/12/2020 
11 Resultado final do Processo Seletivo 23/12/2020 até às 17h 
13 Prazo final para pedido de recurso do Processo Seletivo 24/12/2020 até às 17h 
14 Divulgação do resultado final após julgamento dos recursos 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) 
 


