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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR  
ADJUNTO - ÁREA DE BIOFÍSICA  

 
ROTEIRO DOS TRABALHOS DO CONCURSO / INFORMAÇÕES PAR A OS CANDIDATOS  

 

Local das Provas: Departamento de Ciências Fisiológ icas 

                                Av. Marechal Campos  no. 1468 / Maruípe 

                                Prédio do Básico (P rimeiro andar) - Sala 04 

                                Informações c/ o se cretário  

                                Nino Alexandre (27)  3335.7342 

 

DIA 28/02/2011 (segunda-feira) 
8h30 – Instalação da comissão avaliadora pelo chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas para 

encaminhamento dos trabalhos. Apresentação da comissão avaliadora / Informações relevantes. 

8h55 - Sorteio do tema para a prova escrita. 
 
9h00 às 10h00 – Período para consulta individual a material bibliográfico (1 hora). 
 
10h00 às 13h00 – Realização da prova propriamente dita (3 horas), e o candidato não mais poderá 
consultar o material bibliográfico e anotações pessoais. 
 
14h30 – Leitura das provas escritas. Cada candidato fará a leitura de sua prova em seqüência determinada 
pela ordem de entrega das provas.  
 

DIA 01/03/2011 (terça-feira) 
 
7h50 – Sorteio da ordem da realização da prova didática para os candidatos classificados na prova escrita. 
 
7h55 – Sorteio do ponto para as quatro primeiras apresentações, candidatos do primeiro turno. 
 
08h – Apresentação por todos os candidatos da comprovação das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e da produção científica, artística e cultural (análise realizada pela banca examinadora). 
 
13h55 - Sorteio do ponto para as outras apresentações, candidatos do segundo turno. 

 
DIA 02/03/2011 (quarta-feira) 
 
APRESENTAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA DOS CANDIDATOS DO PR IMEIRO TURNO 
 
 
8h00 – Apresentação da primeira prova didática.  
 
9h00 – Apresentação da segunda prova didática. 



 

Universidade Federal do Espírito Santo  
Centro de Ciências da Saúde 
Departamento de Ciências Fisiológicas 

 

Av. Marechal Campos, 1468 - Prédio do Básico - CCS/UFES – Campus de Maruípe 
CEP 29.043-900 – VITÓRIA – ES – Telefax.: (27) 3335-7342 

 
10h00 - Apresentação da terceira prova didática. 
 
11h00 – Apresentação da quarta prova didática. 
 
 
APRESENTAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA DOS CANDIDATOS DO SE GUNDO TURNO. 
 
14h00 – Apresentação da quinta prova didática.  
 
15h00 – Apresentação da sexta prova didática. 
 
16h00 - Apresentação da sétima prova didática. 
 
17h00 – Apresentação da oitava prova didática. 
 
18h00 - Apresentação da nona prova didática. 
 
 

DIA 03/03/2011 (quinta-feira) 
 
08h30 - Sorteio da ordem de realização da prova de plano de trabalho dos candidatos classificados na 
prova didática. 
 
09h00 - Apresentação da primeira prova de plano de trabalho. 
 
09h45 - Apresentação da segunda prova de plano de trabalho. 
 
10h30 - Apresentação da terceira prova de plano de trabalho. 
 
11h15 - Apresentação da quarta prova de plano de trabalho. 
 
12h00 - Apresentação da quinta prova de plano de trabalho. 
 
 
14h00 - Apresentação da sexta prova de plano de trabalho. 
 
14h45 - Apresentação da sétima prova sétima de plano de trabalho. 
 
15h30 - Apresentação da oitava prova de plano de trabalho. 
 
16h15 - Apresentação da nona prova de plano de trabalho. 
 
 
 

DIA 04/03/2011 (sexta-feira) 
 
9h00 às 18h00 - Reunião dos membros da comissão examinadora para elaboração das atas. 
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Obs. Caso seja necessário, pequenas alterações nos horários poderão ser feitas para melhor 

encaminhamento dos trabalhos do concurso. 

 
 

Comissão Examinadora: 

Presidente: Profª. Dr a. Suely Gomes de Figueiredo 

Membro externo: Prof. Dr. Jader dos Santos Cruz 

Membro interno: Prof. Dr. Dalton Valentim Vassallo 

 
 
 
 
 
 
 
 


