UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO QUADRO PERMANENTE
EDITAL 90/2017-UFES
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONCURSO (1)
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA MECÂNICA (CÓD. CNPQ 3.05.00.00-1)
Etapa
Estabelecimento da banca e início dos trabalhos
Sorteio dos Pontos
Período para Consulta
Prova
Escrita

(2)

Resolução Prova Escrita

(3)

Leitura pública das provas escritas pelos candidatos
Divulgação da chave de respostas
Divulgação dos resultados

Data

Horário
Previsto

08/01/18

07:30

08/01/18

08:45

08/01/18

09:00 – 10:00

08/01/18

10:00 – 13:00

Leitura na ordem da entrega
das provas.

(4)

09/01/18

Até 08:00

09/01/18

08:00

10/01/18

08:00

10/01/18

08:00

Início das apresentações, cada uma com duração de 40 a 60 minutos.

10/01/18

08:30

Divulgação dos Resultados

10/01/18

17:00

11/01/18

08:00

Sorteio da ordem de apresentação

11/01/18

08:00

Início das Apresentações

11/01/18

08:30

Divulgação dos Resultados

11/01/18

17:00

Entrega de documentos comprobatórios dos títulos acadêmicos, das
atividades de ensino e de extensão, da produção científica, artística
e cultural, e das atividades de administração universitária, tudo com
os respectivos documentos comprobatórios.

12/01/18

Até 08:00

Análise dos títulos acadêmicos, das atividades de ensino e de
extensão, da produção científica, artística e cultural, e das
atividades de administração universitária, tudo com os respectivos
documentos comprobatórios.

12/01/18

09:00

Divulgação dos Resultados
Parecer conclusivo com notas e classificação, incluindo chave de resposta.

12/01/18
12/01/18

17:00
17:00

Recebimento de recursos

19/01/18

17:00

Homologação caso não haja recursos

22/01/18

***

Resposta/análise de recursos (encaminhamento ao Conselho Departamental)

29/01/18

17:00

Homologação caso haja recursos

30/01/18

***

Sorteio dos pontos
Sorteio da ordem de Apresentação
Prova
Didática

Entrega de todas as Apresentações e todos os Planos de Aula

Entrega do Plano de Trabalho
Plano de
Trabalho

Prova de
Títulos

(5)

(6) (7)

NOTAS IMPORTANTES
(1) Este planejamento poderá sofrer ajustes;
... continua na página 02

Página 01/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
NOTAS IMPORTANTES
(2) Somente poderão ser utilizados dentro do recinto da prova material impresso e anotações pessoais, sendo
vedado o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos (tablets, notebooks, celulares, entre outros);
(3) A prova deve ser respondida em caneta azul ou preta;
(4) A comissão deverá analisar domínio e precisão do conhecimento, coerência na construção do argumento e
precisão lógica do raciocínio; forma de expressão em termos de correção linguística, coesão, coerência e
legibilidade. O resultado será publicado
(5) As apresentações a serem utilizadas na prova didática deverão ser entregues em formato de ppt convertido
em pdf;
(6) Impresso com uma cópia para cada examinador; slides em pdf;
(7) O plano de trabalho deve contemplar uma proposta de ensino (opção teórica prática metodológica), projeto
de pesquisa (médio prazo) e projeto de extensão;

MEMBROS EFETIVOS DA COMISSÃO EXAMINADORA

Márcio Coelho de Mattos
Examinador Interna e Presidente da banca

Márcio Bacci da Silva
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
Examinador Externo

André Gustavo S. Galdino
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES
Examinador Externo
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