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Onde se lê: 

 

5 - DA AVALIAÇÃO: 
 
5.1 - O Processo Seletivo será constituído de prova de títulos e prova de desempenho didático. 
        5.1.1 - Serão considerados habilitados para a realização da prova de desempenho 
didático somente os 07 (sete) primeiros colocados na prova de títulos. 

 
 
6 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
 
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 15/08/2019 

Inscrições 16/08/2019 a 29/08/2019 

Publicação preliminar das inscrições homologadas  03/09/2019 

Divulgação dos temas para prova de desempenho didático 03/09/2019 

Prazo para interposição de recurso contra a Homologação 
Preliminar de Inscrições 

04/09/2019 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 05/09/2019 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho Didático e da prova de títulos. 

05/09/2019 

Aplicação das provas 09/09/2019 e 10/09/2019 

Divulgação do resultado preliminar 11/09/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar 

12/09/2019 

Divulgação do resultado final 13/09/2019 

 
 

Leia-se: 

5 - DA AVALIAÇÃO: 
 
5.1 - O Processo Seletivo será constituído de prova de títulos e prova de desempenho didático. 
        5.1.1 - Serão considerados habilitados para a realização da prova de desempenho 
didático somente os 07 (sete) primeiros colocados na prova de títulos para a área Biologia 
Geral/Imunologia, Biologia Celular, Genética, Biologia Molecular, Bioquímica, Microbiologia e 
Bioestatística e os 10 (dez) primeiros colocados na prova de títulos para a área 
Zootecnia/Medicina Veterinária. 
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6 - DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
 
6.1 - O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo e também estará 
disponível na Unidade de Gestão de Pessoas do Campus: 
 
 

ATIVIDADE  DATA PREVISTA  

Publicação do Edital de Abertura  15/08/2019  

Inscrições  16/08/2019 a 29/08/2019  

Publicação preliminar das inscrições homologadas   03/09/2019  

Prazo para interposição de recurso contra a homologação 

preliminar de inscrições  

04/09/2019  

Publicação da lista final de inscrições homologadas  05/09/2019  

Publicação da classificação dos candidatos quanto a análise 

da prova de títulos 

05/09/2019 

Divulgação dos temas para prova de desempenho didático  06/09/2019  

Prazo para interposição de recurso contra a classificação dos 

candidatos quanto a análise da prova de títulos 

06/09/2019  

Publicação final da classificação dos candidatos quanto a 

análise da prova de títulos 

09/09/2019 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 

desempenho didático e da prova de títulos.  

09/09/2019  

Aplicação da prova de desempenho didático 12/09/2019 e 13/09/2019  

Divulgação do resultado preliminar  16/09/2019  

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 

preliminar  

17/09/2019  

Divulgação do resultado final  18/09/2019  

 
 
Observação: No Anexo II – Prova de títulos, para a vaga na área de Biologia Geral, na 
Titulação acadêmica não será pontuado a Licenciatura em Biologia ou Licenciatura em 
Ciências Biológicas, pois este título é o requisito mínimo exigido para contratação.  
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