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SELEÇÃO REGIDA PELO EDITAL 07/2018 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTEC) 

Área/Matéria(s): Gestão de Operações Logísticas I e II Gestão da Cadeia de 

Suprimentos / Gestão da Qualidade do Setor Público / Administração Estratégica / 

Elaboração e Gestão de Projetos / Estágio Supervisionado I e II. 

Regime Trabalho: Professor Substituto. Licença maternidade. 

 

Local de Prova: Auditório do Anexo da EAD (próximo à piscina) – UFRPE (Sede)  
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

04/02/2019 

8h30 

Fechamento do acesso ao local de prova.  

Sorteio da ordem de apresentação da prova 

didática (comparecimento obrigatório de todos os 

candidatos). 

Sorteio do ponto do Primeiro Grupo.  

10h 
Reunião da banca examinadora para Análise de 

Títulos. 

05/02/2019 

8h30  

Fechamento do acesso ao local de prova.  

Sorteio do ponto do Segundo Grupo. É 

obrigatória a presença dos candidatos sorteados 

para este grupo.  

8h40 às 16h 

Início da realização das Provas didáticas para o 

Primeiro Grupo de candidatos. Só poderão 

assistir à aula dos demais candidatos aqueles que 

já tiverem realizado sua apresentação. 

06/02/2019 

8h30 

Fechamento do acesso ao local de prova.  

Sorteio do ponto do Terceiro Grupo. É 

obrigatória a presença dos candidatos sorteados 

para este grupo. 

8h40 às 16h 

Fechamento do acesso ao local de prova.  

Início da realização das Provas didáticas para o 

Segundo Grupo de candidatos. Só poderão 

assistir à aula dos demais candidatos aqueles que 

já tiverem realizado sua apresentação. 

07/02/2019 8h40 às 16h 

Fechamento do acesso ao local de prova.  

Início da realização das Provas didáticas para o 

Terceiro Grupo de candidatos. Só poderão 

assistir à aula dos demais candidatos aqueles que 

já tiverem realizado sua apresentação. 

08/02/2019 17h Resultado Preliminar da seleção 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 

Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia 
 

13/02/2018 17h Resultado Final da seleção 

OBSERVAÇÕES:  

1. Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de 

candidatos que se submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será 

informada aos candidatos e divulgada no site da UFRPE; 

2. Informamos que, devido a obras no entorno da UFRPE, o acesso e o tempo do 

percurso até a Universidade está lento. 

3. Lembramos aos candidatos de se responsabilizarem pelos equipamentos que 

precisarem para apresentação da prova didática. 

 

Comissão Examinadora: 

 

 

 

Erica Moreira dos Santos Nunes 

Presidente 

 

 

 

Maria de Lara Moutta Calado de Oliveira 

Membro Externo 

 

 

 

Maria Luciana de Almeida 

Membro Externo 

 

 


