
Cronograma Simplificado das etapas presenciais do concurso número 

137/2019 

 

O concurso será realizado no Campus Norte da Universidade Federal do Espírito Santo 

BR-101, km 60 - Litorâneo, São Mateus - ES, 29932-540. 

As etapas presenciais serão realizadas nas salas 13 e 14 do prédio C do eixo 03 do 

Centro. 

 

 

Atenção candidatos, favor chegar ao local da prova com no mínimo 30 minutos de antecedência. 

Todas as etapas presenciais acontecerão de acordo com a resolução 37 de 2020 do CUn e com o 

plano de biossegurança.  

 

Prova Escrita (16/08/2021) – classificatória e eliminatória   

7:00h- Separação dos pertences dos candidatos e entrega dos códigos. 

8:00h- Sorteio do ponto da prova escrita e início do período da consulta. 

9:00h- Fim do período de consulta e início da prova escrita sem consulta. 

12:00h- Fim da prova escrita. 

 



Sorteio do ponto da prova didática (17/08/2021) 

7:40h- Divulgação do resultado da prova escrita. 

8:00h- Sorteio do ponto da prova de aptidão didática e entrega do currículo com os 

comprovantes. 

 

Início das provas didáticas (18/08/2021) – classificatória e eliminatória 

7:40h- Sorteio da ordem para a realização da prova de aptidão didática, entrega do plano de aula 

e do plano de trabalho. 

8:00h- Início da prova de aptidão didática. 

Candidato Horário de apresentação 

Candidato 1 8:00h 

Candidato 2 9:00h 

Candidato 3 10:00h 

Candidato 4 11:00h 

Candidato 5 12:00h 

 

Prova de Título (19/08/2021) - classificatória 

13:00h- Divulgação do resultado da prova de aptidão didática e sorteio da ordem de apresentação 

dos planos de trabalho.  

18:00h- Divulgação do resultado da prova de títulos. 

Plano de Trabalho (20/08/2021) - classificatória 

8:00h- Início das apresentações do plano de trabalho. 

Candidato Horário de apresentação 

Candidato 1 8:00h 

Candidato 2 9:00h 

Candidato 3 10:00h 

Candidato 4 11:00h 

Candidato 5 12:00h 

 

18:00h- Divulgação da nota final do resultado do concurso pela comissão examinadora. 

 

Obs.: As datas e os prazos estão de acordo com o edital 137/2019 e com a resolução 03-2021 do 

CEPE. 


