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Mem. DESP / 004 / 2017                                                                Santa Maria, 16 de março de 2017 
 

 
À 
Coordenadoria de Concursos 

 

  Prezados 
 

  Em conformidade com a Resolução Nº. 030/2013 da Universidade Federal de 

Santa Maria e com o estabelecido no Edital N. 186, de 02 de dezembro de 2016, comunicamos o 

cronograma do Concurso Público na Classe de Professor Adjunto A, nível I, na Área de Medição, 

Controle, Correção e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, que será realizado nos dias 08 

de abril de 2017 a 13 de abril de 2017: 

 

Dia 08/04/2017 - na Sala 320 do Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM 

    8h00min – Instalação do Concurso e da Comissão Examinadora;  

                                                 Recebimento do Memorial Descritivo e do Curriculum Vitae com                          
                                                 documentação comprobatória no formato original e fotocópias 

                                                Organização dos pontos para sorteio; 

                 8h15min – Sorteio da ordem de realização das provas Didática e de Defesa da Produção 

                     Intelectual pelos candidatos. 

                  8h25min – Sorteio do ponto para prova escrita 

                  8h30min – Início da prova escrita 

                  13h30min – Fim da prova escrita 

                 14h30min – Sessão Pública de leitura das provas escritas 

 

Dia 09/04/2017 – na sala 327 do Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM 

                  14 h - Proclamação dos Resultados da primeira fase do concurso e início do período de 

                             recursos 

 

Dia 10/04/2017 - na sala 327 do Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM 

                  18 h – Divulgação do resultado dos recursos da primeira fase 
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Dia 11/04/2017 - na sala 327 do Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM 

                 8h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o primeiro candidato. 

9h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o segundo candidato. 

10h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o terceiro candidato. 

11h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o quarto candidato. 

13h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o quinto candidato. 

14h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o sexto candidato. 

15h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o sétimo candidato. 

16h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o oitavo candidato. 

18h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o nono candidato 

19h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o décimo candidato. 

20h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o décimo primeiro candidato. 

21h 30 min – Sorteio do ponto da prova didática para o décimo segundo candidato. 
 

Dia 12/04/2017 – na sala 355 do Anexo A,  Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM 

                  8h 30 min – início da  Prova didática para o primeiro candidato. 

9h 30 min – início da  Prova didática para o segundo candidato. 

10h 30 min – início da  Prova didática para o terceiro candidato. 

11h 30 min – início da  Prova didática para o quarto candidato. 

13h 30 min – início da  Prova didática para o quinto candidato. 

14h 30 min – início da  Prova didática para o sexto candidato. 

15h 30 min – início da  Prova didática para o sétimo candidato. 

16h 30 min – início da  Prova didática para o oitavo candidato. 

18h 30 min – início da  Prova didática para o nono candidato 

19h 30 min – início da  Prova didática para o décimo candidato. 

20h 30 min – início da  Prova didática para o décimo primeiro candidato. 

                  21h 30 min – início da  Prova didática para o décimo segundo candidato. 
 

Dia 13/04/2017 – na sala 355 do Anexo A, Prédio 07 – Centro de Tecnologia da UFSM. 

                 Das 8h 30 min às 17h 30 min – Defesas da produção intelectual dos candidatos 

                 18h – Sessão pública de divulgação do resultado final do concurso.  
 

Atenciosamente, 
 

                   Prof. Mauricio Sperandio 
                                                         Chefe do DESP 


