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Cronograma da seleção pública para professor substituto da área de Ciência da Computação 

 

Local de Realização das Provas: Webconferência em link a ser disponibilizado por e-mail aos candidatos. 

 

DIA: 31/03/2021 - Início: 8:00 horas  

Etapa Descrição 

1ª) 08:00 Início da seleção pública, apresentação da previsão do cronograma dos trabalhos e sorteio da 
ordem de participação dos candidatos para a prova didática. 

2ª) 08:20 Sorteio do ponto da prova didática do primeiro candidato.  

3ª) 09:20 Sorteio do ponto da prova didática do segundo candidato. 

4ª) 10:20 Sorteio do ponto da prova didática do terceiro candidato. 

5ª) 11:20 Sorteio do ponto da prova didática do quarto candidato. 

6ª) 14:20 Sorteio do ponto da prova didática do quinto candidato. 

7ª) 15:20 Sorteio do ponto da prova didática do sexto candidato. 

8ª) 16:20 Sorteio do ponto da prova didática do sétimo candidato. 

9ª) 17:20 Sorteio do ponto da prova didática do oitavo candidato. 

 

DIA: 1º/04/2021 - Início: 8:20 horas  

Etapa/Horário de início Descrição 

10ª) 08:20 horas Prova didática do primeiro candidato. 

11ª) 09:20 horas Prova didática do segundo candidato. 

12ª) 10:20 horas Prova didática do terceiro candidato. 

13ª) 11:20 horas Prova didática do quarto candidato. 

14ª) 14:20 horas Prova didática do quinto candidato. 

15ª) 15:20 horas Prova didática do sexto candidato. 

16ª) 16:20 horas Prova didática do sétimo candidato. 

17ª) 17:20 horas Prova didática do oitavo candidato. 

 

 



DIA: 05/04/2021 - Início: 8:00 horas  

Etapa/Horário de início Descrição 

18ª) 08:00 horas Sorteio do ponto da prova didática do nono candidato. 

19ª) 09:00 horas Sorteio do ponto da prova didática do décimo candidato. 

20ª) 10:00 horas Sorteio do ponto da prova didática do décimo primeiro candidato. 

 

DIA: 06/04/2021 - Início: 8:00 horas  

Etapa/Horário de início Descrição 

21ª) 08:00 horas Prova didática do nono candidato. 

22ª) 09:00 horas Prova didática do décimo candidato. 

23ª) 10:00 horas Prova didática do décimo primeiro candidato. 

24ª) 17:30 horas Sessão pública de divulgação do resultado das provas didáticas. 

 

DIA: 12/04/2021 - Início: 17:00 horas  

Etapa/Horário de início Descrição 

25ª) 17:00 horas Sessão pública de divulgação do resultado da seleção. 

 

 

 

 


