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CONOGRAMA DE PROVAS: 

DIA Horário Local Atividade 

11/03/19 
Segunda 

feira 

08h Auditório do Projeto 
ELSA, prédio da Pós-
graduação em Ciências 
Fisiológicas  
(Conforme mapa 
anexo) 

1. Constituição da Banca 
2. Informes 
3. Sorteio do ponto 
4. Inicio do período de 1h para a consulta 

individual ao material bibliográfico. 
Passada a primeira hora de consulta, terá 
início o período de 3h para a redação da 
prova. 

12/03/19 
Terça 
feira 

ATÉ ÀS 14h Mural do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas 
(Conforme mapa 
anexo) 

Divulgação dos resultados da prova escrita  
 

13/03/19 
Quarta 
Feira 

07h* Sala 21 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas. 

1. Se necessário, sorteio para divisão dos 
candidatos em turnos para realização 
da prova de aptidão didática. 

2. Sorteio do ponto da prova de aptidão 
didática para o primeiro turno. 

3. Entrega dos Currículos Lattes 
comprovados pelos candidatos do 
primeiro turno. 

 

13h Sala 21 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas. 

1. Sorteio do ponto da prova de aptidão 
didática para o segundo turno (de 
acordo com sorteio realizado pela 
manhã) 

2. Entrega dos Currículos Lattes 
comprovados pelos candidatos do 
segundo turno. 
 

14/03/19 
Quinta 
Feira 

07h Salas 21 ou 22 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas  

1. Sorteio da ordem dos candidatos para a 
prova de aptidão didática (primeiro 
turno) 

2. Entrega do PLANO DE AULA e do 
PLANO DE TRABALHO, em 5 vias 
impressas cada 

3. Provas de aptidão didática 



13h Salas 21 ou 22 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas  

1. Sorteio da ordem dos candidatos para a 
prova de aptidão didática (segundo 
turno) 

2. Entrega do PLANO DE AULA e do 
PLANO DE TRABALHO, em 5 vias 
impressas cada 

3. Provas de aptidão didática 

15/03/19 
Sexta 
Feira 

HORÁRIO A SER 
DEFINIDO COM 

OS CANDIDATOS 

Salas 21 ou 22 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas  

1. Divulgação das notas das provas de 
aptidão didática. 

2. Sorteio da ordem dos candidatos para a 
prova de plano de trabalho. 

3. Provas de plano de trabalho 

16/03/19 
Sábado 

ATÉ ÀS 12h 
     ATÉ ÀS 13h 

Salas 21 ou 22 do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas  

Se necessário, finalização das provas de 
plano de trabalho. 

18/03/19 
Segunda-

feira 

ATÉ ÀS 12h* Mural do 
Departamento de 
Ciências Fisiológicas 
(Conforme mapa 
anexo) 

Divulgação do resultado final do Concurso. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os horários aqui mencionados referem-se ao horário de Brasília 

2. As datas e horários das provas didáticas, de apresentação dos planos de trabalho, bem como o horário da 

liberação do Resultado Final, podem variar de acordo com a possibilidade de recursos que venham a ser 

impetrados ao longo do concurso. 

 

Seguindo o disposto no artigo 17 da resolução 34/2017 do CEPE, os concursos de que tratam o edital 99 de 

19 de novembro de 2018 serão executados por meio de provas nas seguintes modalidades: 

I – Prova escrita (obrigatória, dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório); 

II – Prova de aptidão didática (obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório). 

III – Prova de títulos (de caráter classificatório), aplicada a partir de análise do curriculum vitae no 

formato Plataforma Lattes, devidamente documentado; 

IV – Plano de trabalho (de caráter classificatório) que deverá incluir obrigatoriamente atividades de 

ensino, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão em áreas/subárea do concurso. 

 

Seguem algumas informações adicionais, frequentemente questionadas: 

1. De acordo com o edital do concurso, o material a ser consultado na 1ª hora da prova escrita deverá 

ser IMPRESSO ou MANUSCRITO, ou seja, não serão aceitos quaisquer meios eletrônicos ou digitais, 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO, conforme consta no artigo 21 da resolução 34/2017 

do CEPE,  

§ 1º Após o sorteio do(s) ponto(s), o candidato terá 1 (uma) hora para consulta individual a 

material bibliográfico de sua livre escolha, no próprio recinto de aplicação da prova, além das 

3 (três) horas para a redação da(s) resposta(s), período no qual o candidato não mais poderá 

consultar o material bibliográfico ou anotações pessoais, mesmo aquelas feitas no período da 

consulta. 



§ 5º Não será permitida, durante a aplicação da prova, a comunicação entre os candidatos, o 

porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 

relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de nenhum outro material de consulta, 

sendo eliminado do concurso o candidato que descumprir essa determinação. 

2. Na prova escrita, deverá ser utilizada caneta de tinta azul ou preta. 

3. O candidato deverá informar apenas o número de inscrição e o número das páginas em cada uma 

das folhas da prova, no canto superior direito.  

4. A sala da prova escrita estará aberta a partir das 7h do dia 11/03/2019, e será fechada exatamente 

as 8h, não sendo permitida a entrada de nenhum candidato após esse horário. Os candidatos deverão 

chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência, portanto documento de identificação com foto. 

5. O candidato que necessitar utilizar medicamentos durante a realização da prova deverá informar 

obrigatoriamente a banca antes do seu início. 

6. Os telefones celulares, bem como quaisquer outros meios eletrônicos, deverão permanecer em 

desligados e em embalagem fechada durante todo o período de realização das provas. 

7. Com relação à alimentação durante a prova, será permitida a posse de alimentos (biscoitos, barras 

de cereais, etc), bem como garrafas de água, DESDE QUE ESTEJAM em recipiente TRANSPARENTE. 

Será proibida a entrada de recipientes em outras cores. Assim sendo, acondicione os alimentos em 

embalagens plásticas transparentes (saquinhos plásticos, zip-lock), e porte garrafas de água sem 

rótulo. 

8. A resolução 34/2017 do CEPE não estipula um número mínimo ou máximo de páginas para o Plano 

de Aula ou o Plano de Trabalho. Assim sendo, recomendamos que estes não excedam 5 e 10 páginas, 

respectivamente. 

 



  


