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CRONOGRAMA AJUSTADO
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL No 062/2021/DDP
Campo de conhecimento: Zootecnia/Produção Animal/Criação de Animais

Data Horário Atividade Local/Informações

13/07/2021 18h00

Prazo final para o recebimento do
e-mail de cada candidato com o
plano de aula para a prova didática e
os documentos para a prova de
títulos. O candidato que não realizar
a entrega da documentação no prazo
determinado estará eliminado do
certame.

O candidato deve
encaminhar os documentos
para o e-mail
zdr@contato.ufsc.br

14/07/2021 8h00

Divulgação do cronograma ajustado
com o detalhamento dos dias e
horários da Prova Didática de cada
candidato, por ordem de inscrição.

Cronograma ajustado estará
disponível no site:
http://dzdr.cca.ufsc.br

14/07/2021 8h00

Envio do link de acesso à sala virtual
para a realização da Prova Didática.
O link será enviado por e-mail aos
candidatos com no mínimo 24h de
antecedência ao horário predefinido
para a realização da prova didática.

O link será enviado para o
e-mail informado pelo
candidato.

Prova didática por ordem de inscrição*

A Prova Didática
ocorrerá na sala
virtual cujo link
foi encaminhado
por e-mail aos
candidatos.

Data Horário Candidato(a)
15/07/2021 09h00 Eliéder Prates Romanzini
15/07/2021 10h00 Guillermo Ladino Orjuela
15/07/2021 11h00 Lucas de Marques Vilella
15/07/2021 14h00 Amanda Nunes Assis dos Anjos
15/07/2021 15h00 Gabriela Tasso Bongiolo Pinheiro Machado
15/07/2021 16h00 Yves Miceli de Carvalho
15/07/2021 17h00 Suellen Scheibel
16/07/2021 08h00 Amanda Dione Silva
16/07/2021 09h00 Roberta Farenzena
16/07/2021 10h00 Carlos Eduardo da Silva Soares
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16/07/2021 11h00 Jonas Carneiro Araújo

16/07/2021 14h00
A Prova de Títulos será realizada através de

reunião virtual conjunta entre os membros da
comissão examinadora.

Sessão fechada
com membros da
banca
examinadora.

16/07/2021 20h00 Divulgação dos resultados.

Publicação no
site:
http://dzdr.cca.ufs
c.br

Observações: *Para a prova didática, o candidato poderá solicitar seu ingresso na sala 5 minutos
antes do seu horário predefinido no cronograma. O candidato terá 10 minutos de tolerância,
contados do horário previsto para sua prova didática, para ingressar na sala virtual, e após esse
período será considerado eliminado do processo seletivo.
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