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Data Evento Horário Local Observações

22/02/2016 Prova escrita (eliminatória)

14 h -  Sorteio do tema da prova
14:10 h  - Consulta individual a material 
bibliográfico de livre escolha do candidato no 
próprio recinto de realização da prova 
15:10 h  - Prova escrita
18:10 h – Leitura pública das respostas dadas 
pelos candidatos

Sala 202 do ED.II
do CCJE

A nota mínima para aprovação na prova escrita é de 70 pontos 

23/02/2016

Divulgação do resultado da
prova escrita

11 h – divulgação dos resultados da prova 
escrita Departamento de

Arquivologia

A divulgação será através do mural do Departamento de 
Arquivologia e pelo sítio 
http://www.arquivologia.ufes.br/concurso-professor-efetivo-edital-
n%C2%BA1382015

Sorteio do tema da prova de
aptidão didático-prática e

sorteio da ordem dos
candidatos

14 h - Sorteio do tema
14:10 h - Sorteio da ordem dos candidatos 
para a prova de aptidão didático-prática

Sala 202 do ED.II
do CCJE

A parte didática consistirá de uma aula teórica de até 60 minutos 
sobre o tema sorteado. Somente os aprovados na prova escrita 
participarão da prova de aptidão didático-prática

24/02/2016

Prova de aptidão didático-
prática (eliminatória)

A partir de 14:10 h e de acordo com o sorteio 
da ordem dos candidatos Sala 202 do ED.II

do CCJE

A nota mínima para aprovação na prova de aptidão didático-
prática é de 70 pontos. Cada candidato deverá entregar aos 
membros da comissão examinadora o respectivo plano de aula 
antes do início da sua prova

Entrega do plano de
trabalho em 5 vias

No ato de realização da prova de aptidão 
didático-prático

Sala 202 do ED.II
do CCJE

25/02/2016

Divulgação do resultado da
prova de aptidão didádico-

prática

11 h – divulgação dos resultados da prova de 
aptidão didático-prática Departamento de

Arquivologia

A divulgação será através do mural do Departamento de 
Arquivologia e pelo sítio 
http://www.arquivologia.ufes.br/concurso-professor-efetivo-edital-
n%C2%BA1382015

Apresentação dos planos de
trabalho (classificatória)

14 h – Sorteio da ordem de apresentação dos 
candidatos
14:10 h – apresentação dos planos de 
trabalho de acordo com sorteio

Sala 202 do ED.II
do CCJE

Cada candidato terá 30 minutos para apresentar seu plano de 
trabalho. Somente os aprovados na prova de aptidão didático-
prática apresentarão seus planos de trabalho

Entrega de currículo com
respectivos documentos

comprobatórios

Ao final da apresentação dos planos de 
trabalho

Sala 202 do ED.II
do CCJE

Os documentos comprobatórios dos currículos devem estar em 
ordem relacionada aos eventos que constam no currículo 
entregue no ato da inscrição

26/02/2016
Resultado da prova de
títulos (classificatória)

14 h - divulgação dos resultados da prova de 
títulos
16 h – divulgação do resultado final

Departamento de
Arquivologia

A divulgação será através do mural do Departamento de 
Arquivologia e pelo sítio 
http://www.arquivologia.ufes.br/concurso-professor-efetivo-edital-
n%C2%BA1382015
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