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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 
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ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E LINK PARA SESSÕES PÚBLICAS DE SORTEIO DO 

TEMA E AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO DIDÁTICA 

 

Área/Subárea: Introdução à Psicologia da Educação, Psicologia da Educação e Psicologia Aplicada a 

Saúde. 

Comissão de inscrição/seleção: Luziane de Assis Ruela Siqueira (Presidente), Adriano Pereira Jardim 

e João Jackson Bezerra Vianna. 

Natureza do processo seletivo: Prova de títulos e de aptidão didática. 

E-mail para comunicações com os candidatos: departamentopsicologia.ufes@gmail.com 

 

Link para a sessão pública do sorteio do ponto para a Prova de Aptidão Didática e para a sessão 

púbica de avaliação da Prova de Aptidão Didática: 

 https://meet.google.com/bug-hskc-cds 

 

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA* 

Data: 01/06 às 17h 

 

Resultado dos deferimentos e indeferimentos das inscrições. 

04/06 (sexta-feira) Prazo para encaminhamento de recurso contra indeferimento de 

inscrição. Encaminhados ao e-mail: 

departamentopsicologia.ufes@gmail.com 

07/06/2021 às 8h Divulgação do resultado da análise dos recursos contra os 

indeferimentos das inscrições. 

07/06/2021 às 8h30min Sorteio do Ponto para Prova de Aptidão Didática e da Ordem das 

Aulas.  

 

O sorteio do tema das provas e da ordem das aulas será realizado 

em sessão pública por webconferência com o seguinte link para 

sessão/transmissão:  

 https://meet.google.com/bug-hskc-cds 



08/06/2021 - no prazo de até 24h contados a partir do 

encerramento da sessão pública do sorteio do ponto. 

Envio, por parte dos candidatos, do plano de aula e link de acesso 

à aula gravada (Prova de Aptidão Didática) para o endereço 

eletrônico: departamentopsicologia.ufes@gmail.com 

 A aula deverá ter duração entre 10 a 15 minutos e deverá 

respeitar as configurações técnicas e orientações dispostas na 

Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 20/novembro/2020, da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e da Superintendência de 

Tecnologia da Informação da UFES. 

A partir de 08/06/2021 às 13h Data e horário para início da sessão pública da Prova de Aptidão 

Didática. 

 

A Prova de Aptidão Didática será realizada em sessão pública 

por webconferência com seguinte link para sessão/transmissão:  

 https://meet.google.com/bug-hskc-cds 

 

09/06/2021 às 16h Divulgação do Resultado da Prova de Aptidão Didática  

Até o dia 10/06/2021 às 9h  Prazo para interposição de Pedido de Reconsideração da 

Avaliação da Prova de Aptidão Didática.  

10/06/2021 às 10h  Início da Análise do Curriculum Vitae. 

11/06/2021 às 10h Previsão de divulgação do Resultado Final. 

* O calendário poderá sofrer alterações em função de eventuais intercorrências. 

 

 

 

 

 


