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Edital nº 79/2021/DDP – Cronograma de atividades

A comissão examinadora, no uso de suas atribuições, conforme a Portaria
009/2021/CAL, vem por meio deste comunicar o cronograma de atividades relativo ao
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto por tempo
determinado, segundo o Edital 79/2021/DDP.

Data Atividade Local
24/09/2021 Lançamento do Edital de

inscrição
https://concursos.ufsc.br/editais-
de-professor-substituto-de-2021/

05/10/2021 Homologação das
inscrições

https://cal.cca.ufsc.br/

05/10/2021 Designação da banca
examinadora

https://cal.cca.ufsc.br/

11/10/2021 – até 18h Prova de títulos - Envio da
documentação1

deise.baggio@ufsc.br

13/10/2021 – 8h Abertura das atividades do
processo seletivo

https://conferenciaweb.rnp.br/co
nference/rooms/concurso-substit
uto-cal-ed-0792021ddp/invite

13 e 14/10/2021, entre 8 e
19h

Prova didática – ver Anexo2 Link a ser enviado com 24h de
antecedência

15/10/21, entre 8 e 12h Atribuição de pontuação
referente à titulação

Reunião fechada da Comissão
Examinadora

15/10/21, entre 13 e 17h Atribuição de pontuação
aos candidatos e
elaboração do relatório
final

Reunião fechada da Comissão
Examinadora

15/10/21 - 18h Divulgação das notas e
classificação

https://cal.cca.ufsc.br/

18/10/21 - 18h Encerramento do prazo
para recurso

cal@contato.ufsc.br

19/10/21 – 18h Encerramento do prazo
para apreciação de recurso

https://cal.cca.ufsc.br/

20/10/21 – 12h Divulgação do resultado
final

https://cal.cca.ufsc.br/

1 Os candidatos deverão enviar o formulário de declaração de documentos, constante no Anexo
3 do Edital 079/2021/DDP, bem como os documentos comprobatórios, o Currículo Lattes
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atualizado e um documento de identidade digitalizado para o e-mail deise.baggio@ufsc.br.
Cabe salientar que: a) os candidatos deverão digitalizar de forma legível somente documentos
originais ou que contenham certificação digital para validação da comissão ou documentos que
sejam públicos e disponíveis na internet para verificação; b) somente serão aceitos diplomas de
Graduação e Pós-Graduação reconhecidos pelo MEC. Os diplomas obtidos em instituição
estrangeira serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil, que deverá ser comprovada no
ato da contratação.

2 A prova didática terá duração de 30-40 minutos e versará sobre “Fisiologia, multiplicação e
inibição de bactérias patogênicas e deteriorantes de importância em alimentos e métodos
analíticos tradicionais e alternativos de análise microbiológica de alimentos”. Os candidatos
receberão o link para o acesso a sala virtual de apresentação na plataforma ConferenciaWeb
com pelo menos 24h de antecedência e as apresentações serão na ordem apresentada no
Anexo.

ANEXO
# de inscrição Candidato Dia e horário (prova didática)
1 Nelson Libardi Junior 13/10/21 – 9h
2 Aryane Ribeiro Oliveira 13/10/21 – 10h
3 Adriana Dantas 13/10/21 – 11h
4 Guilherme de Souza Hassemer 13/10/21 – 14h
5 Débora Trichez 13/10/21 – 15h
6 Aline de Mello Pereira 13/10/21 - 16h
7 Aline da Rosa Almeida 13/10/21 - 17h
8 Jéssica de Matos Fonseca 13/10/21 - 18h
9 Jacqueline Rodrigues da Silva Neto 14/10/21 - 13h
10 Flávia Liege Schutz Voloski 14/10/21 – 14h
11 Raul Remor Dalsasso 14/10/21 – 15h
12 Graziele Cristina Stradiotto 14/10/21 - 16h
13 Gabriela Barbosa Rossi Marques 14/10/21 - 17h
14 Fernando Villaverde Cendon 14/10/21 - 18h

Atenciosamente,

Deise Helena Baggio Ribeiro
Presidente da Comissão
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