
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria

Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Terapia Ocupacional

Edital 064/2020 de 16 de outubro de 2020

Seleção Pública para Professor(a) Substituto(a)

ÁREA: Terapia Ocupacional no campo da saúde funcional e no campo da saúde e trabalho 

Prezada Candidata: 

De  acordo  com  os  procedimentos  administrativos  referentes  à  contratação  de  professores

substitutos, nos termos do Edital n. 64/2020, da Resolução n. 16/2014/UFSM e demais legislações

vigentes, seguem abaixo informações importantes.

Abertura: 14/12/2020, às 13h00 

Sorteio dos pontos: 14/12/2020, às 13h30 

Local: https://meet.google.com/see-rudw-uuc

Observações: 

• Na Solenidade de Abertura será realizada a chamada de inscritos. A presença na solenidade é

obrigatória para todas as candidatas;

• Ausências ou atrasos na solenidade de abertura ou na prova didática implicam na eliminação

do(a) candidato(a). 

• A presença no sorteio do ponto não é obrigatória. Os sorteios serão gravados e as candidatas

poderão checar a informação no site do concurso.

• Os pontos, elaborados a partir do programa publicado no Edital, serão lidos na Solenidade

de Abertura. 

• A prova didática será realizada 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do ponto pelo(a)

candidato(a).



CRONOGRAMA DE TRABALHOS

DIA 14 de dezembro de 2020 (segunda-feira)

13:00 Instalação da Comissão Examinadora 

13:10 Apresentação dos pontos às candidatas

13:20 Sorteio da ordem das candidatas para o sorteio do ponto para a prova didática

13:30 Sorteio do ponto para a primeira prova didática

14:30 Sorteio do ponto para a segunda prova didática

15:30 Sorteio do ponto para a terceira prova didática

16:30 Sorteio do ponto para a quarta prova didática

DIA 15 de dezembro de 2020 (terça-feira)

13:30 Primeira aula da prova didática

14:30 Segunda aula da prova didática

15:30 Terceira aula da prova didática

16:30 Quarta aula da prova didática

DIA 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira)

09:00 Prova de títulos (apenas a banca)

13:30 Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo

Todas as atividades abertas aos candidatos serão realizadas através do seguinte link de 

google meet: https://meet.google.com/see-rudw-uuc e serão gravadas, para registro da banca.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profa Tatiana Dimov

Presidente

Profa Kayla Araujo Ximenes Aguiar Palma

Membro

Profa Fernanda Alves Carvalho de Miranda

Membro

https://meet.google.com/see-rudw-uuc

