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INFORMATIVO 03 – ORIENTAÇÕES GERAIS, CRONOGRAMA DEFINITIVO E LOCAIS DAS PROVAS DO 
CONCURSO 

 

Edital 01/2021 – UFES, de 08/03/21, publicado do Diário Oficial da União de 09/03/2021 

01 (UMA) VAGA para o cargo de PROFESSOR ADJUNTO, na área de FARMÁCIA HOSPITALAR, em 
regime de trabalho de 40 (QUARENTA) HORAS COM DEDIÇAÇÃO EXCLUSIVA, de acordo com as 
normas estabelecidas pela Resolução 03/2021 - CEPE. 

Área: Farmácia (4.03.00.00-5). 

Graduação: Farmácia. 

Pós-graduação: Doutorado em Ciências Farmacêuticas ou Doutorado nas grandes áreas de 
conhecimento (CNPq) Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas. 

 

Orientações gerais: 

• Conforme previsto na Resolução 03/2021 do CEPE/UFES, 17º, “Após a aplicação da prova 
escrita, os prazos para a aplicação das provas subsequentes, bem como para a apuração do 
resultado final, poderão ser reduzidos, em face da alteração do número de candidatos 
aprovados, mediante a publicação de novo cronograma no mural do departamento ao qual o 
concurso está vinculado, no momento da divulgação dos resultados da prova escrita.” 

• Para a prova escrita, conforme previsto no Edital 01/2021 da UFES, item 9.3.2, o candidato 
deverá trazer e utilizar caneta esferográfica de corpo transparente de tinta cor azul escuro ou 
preta para realizar a prova. 

• Durante a realização prova escrita, não será permitido o uso de quaisquer equipamentos 
eletrônicos (celular, relógio, notebook, tablet, etc). Dessa forma, solicitamos que os(as) 
candidatos(as) evitem trazer esses itens. Caso o(a) candidato(a) esteja portando algum 
equipamento eletrônico, ele será recolhido antes do início da prova. 

• Para garantir a biossegurança de todos, em função da pandemia, todos os candidatos deverão 
utilizar máscara durante todo o período de realização da prova escrita. Não será permitido o 
consumo de alimentos durante a realização da prova escrita. No caso do(a) candidato(a) precisar 
se alimentar em função de condição de saúde, o alimento deverá estar dentro de saco plástico 
transparente. Será permitido o consumo de água. Caso o(a) candidato(a) opte por trazer garrafa, 
a mesma deve ser transparente. No caso do(a) candidato(a) precisar administrar algum 
medicamento durante a prova, a comissão examinadora deverá ser comunicada previamente.  

• Para a prova de aptidão didática e apresentação de plano de trabalho, o Departamento de 
Ciências Farmacêuticas fornecerá o computador e o projetor que serão utilizados.  
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12/07/21 (segunda) 13/07/21 
(terça) 

14/07/21 
(quarta) 

15/07/21 (quinta) 16/07/21 (sexta) 17/07/21 
(sábado) 

18/07/21 
(domingo) 

Início do concurso e prova 
escrita  

• Acolhimento dos 
candidatos a partir das 
7:00 h 

• Fechamento da porta e 
Início do concurso às 7:45 h 

• Duração da Prova: 4 h 
 

Correção da 
prova escrita 

Correção da 
prova escrita 

Sorteio da prova de aptidão 
didática  
07:00 h 
(um único tema para os 5 
candidatos) 
 
 
Entrega do currículo 
documentado, com as 
páginas numeradas e 
rubricadas pelo(a) 
candidato(a)  
 

Entrega do plano de 
trabalho em 5 vias  
Prova de aptidão 
didática  
 
Sorteio da ordem de 
apresentação, entrega 
do arquivo da aula e 
entrega do plano de 
aula - 7:00 h 
 

• PD1 7:30 h 

• PD2 08:35 h 

• PD3 09:40 h 

• PD4 10:45 h 

• PD5 11:50 h 

Sorteio da ordem de 
apresentação do 
plano de trabalho e 
entrega do arquivo 
8 h 
 
Apresentação do 
Plano de Trabalho 
(30’ duração) 

• 08:30 h 

• 9:15 h 

• 10:00 h 

• 10:45 h 

• 11:30 h 

Elaboração dos 
documentos finais 

Correção da prova escrita – 
13:30 h 

Correção da 
prova escrita 
 

Publicação do 
resultado da 
prova escrita – 
Previsão: até às 
20 h 

 Divulgação do 
resultado da prova de 
aptidão didática: até às 
15 h 
 
Prova de Títulos 
15-19 h 
 

Elaboração dos 
documentos finais 

Divulgação do 
Resultado 
preliminar 
 
Previsão: até às 21 h 
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Local da realização da prova escrita: Restaurante Universitário do Campus de Maruípe, 
Centro de Ciências da Saúde, entrada pela Avenida Maruípe conforme figura abaixo e 
conforme o mapa do campus nesse link:  

https://ccs.ufes.br/sites/ccs.ufes.br/files/field/anexo/mapa_ccs_correto.output.pdf 

 

 

Localização: Av. Maruípe, 1549-1441 - Maruípe, Vitória - ES, 29043-210 

 

 

 

https://ccs.ufes.br/sites/ccs.ufes.br/files/field/anexo/mapa_ccs_correto.output.pdf
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Local da realização da prova de aptidão didática e do plano de trabalho: 
Departamento de Ciências Farmacêuticas (1° andar) – CCS/UFES, Prédio Básico I, Av. 
Marechal Campos nº 1.468 – Maruípe – CEP 29.043-900, Vitória ES. ENTRADA PELA 
AVENIDA MARUÍPE. 
 

 

 

 
Profa. Dra. Ana Paula Santana de Vasconcellos Bittencourt 

Presidente da Comissão Examinadora 
 
 

Vanessa Beijamini Harres 
Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas 
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