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Campo de conhecimento Classe Magistério N° Vagas Regime de 
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Análise e Controle de 
Medicamentos 

Substituto 01 
20 horas 
semanais 

 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO  

  

a) Envio pelos candidatos do plano de aula para a Prova Didática e dos documentos 

para a Prova de Títulos: os documentos deverão ser encaminhados até as 23h59min do 

dia 08 de fevereiro de 2021, para o endereço eletrônico cif@contato.ufsc.br. A critério dos 

candidatos, o envio poderá ser feito com solicitação de confirmação automática de 

recebimento e leitura. O não envio do plano de aula e/ou documentos para a prova de 

títulos no prazo estipulado implicará na desclassificação do candidato. 

 

b) Ato de instalação dos trabalhos: Dia 09 de fevereiro de 2021, às 14h00min, na 

plataforma virtual RPN https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/processo-seletivo-professor-

substituto-controle-de-qualidade-2021-ufsc. A presença virtual dos candidatos mediante 

login com abertura da webcam na sala virtual é obrigatória e o não comparecimento 

implica na eliminação do candidato do processo seletivo. Neste ato, será feita a 

apresentação dos membros da comissão examinadora e confirmado o recebimento via e-

mail dos documentos para a prova de títulos e planos de aula, bem como o cronograma 

definitivo do concurso. Para fins de login dos candidatos na sala virtual, haverá uma 

tolerância de até 10 minutos. 

 

c) Prova Didática: na tabela abaixo é apresentado o cronograma preliminar; o cronograma 

definitivo será apresentado no ato de instalação dos trabalhos (ver item b), pois o 

cronograma preliminar poderá sofrer alteração em caso de não envio do material por 

algum candidato inscrito.  
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Candidato 

Data e horário limite de 

envio do link pela banca 

para acesso do candidato 

à Prova Didática  

Data e horário 

para realização 

da Prova Didática 

1. Candidato 1  

Giovana Bazzo 

Dia 10/02/21  

9:00 horas 

Dia 11/02/21  

9:00 horas 

2. Candidato 2  

Gabriela Schneider Rauber 

Dia 10/02/21  

10:00 horas 

Dia 11/02/21  

10:00 horas 

3. Candidato 3  

     Josiane Souza Pereira Daniel 

Dia 10/02/21  

11:00 horas 

Dia 11/02/21  

11:00 horas 

4. Candidato 4 

Marcelo José Dias Silva 

Dia 10/02/21  

12:00 horas 

Dia 11/02/21  

12:00 horas 

5. Candidato 5  

Tatiane Cogo Machado 

Dia 10/02/21  

14:00 horas 

Dia 11/02/21  

14:00 horas 

6. Candidato 6  

Maria Terezinha França 

Dia 10/02/21  

15:00 horas 

Dia 11/02/21  

15:00 horas 

7. Candidato 7  

Helen Dutra Leite Polidori 

Dia 10/02/21  

16:00 horas 

Dia 11/02/21  

16:00 horas 

 

Local da Prova Didática: a plataforma virtual informada por e-mail para 

o candidato 24 h antes da sua prova. 

 

 

d) Prova de títulos (avaliação pela banca, sessão fechada): dia 12 de fevereiro de 2021, a 

partir das 08h00min. 

  

e) Divulgação dos resultados: dia 15 de fevereiro. 

 

Outras informações: Secretaria do CIF 
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