SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Trindade
CEP: 88040 – 900 – Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3721-7001 / (48) 3721-7011
E-mail: deps@contato.ufsc.br

CRONOGRAMA
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS, no uso das
atribuições que lhe confere a Portaria Nº 1269/2020/GR, torna público o cronograma de provas do Processo
Seletivo para professor substituto do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas/Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima – Trindade, de que trata o Edital n° 049/2020/DDP – Processo
23080.046463/2020-22.
Data

Horário

Atividade

Local/Informações

21/12/2020

Prazo final para o recebimento do e-mail de cada
candidato com o plano de aula para a prova didática
07h30min e os documentos para a prova de títulos. O candidato
que não realizar a entrega da documentação no prazo
determinado estará eliminado do certame.

21/12/2020

09h00min

Divulgação do cronograma ajustado com o
detalhamento dos dias e horários da Prova Didática
de cada candidato, por ordem de inscrição.

Cronograma ajustado
disponível no site:
https://deps.ufsc.br/

09h00min

Envio do link de acesso à sala virtual para a
realização da Prova Didática. O link será enviado
por e-mail aos candidatos com no mínimo 24h de
antecedência ao horário predefinido para a
realização da prova didática.

O link será enviado para o
e-mail informado pelo
candidato.

21/12/2020

Período em que ocorrerá, a realização da prova
didática, a prova de títulos e a sessão de apuração de
22/12/2020 a 29/12/2020
resultados. As datas e horários dessas etapas serão
divulgados no cronograma ajustado.
30/12/2020

10h00min

Divulgação dos resultados (essa data pode ser
modificada no cronograma ajustado).

O candidato deve
encaminhar os documentos
para o e-mail
deps@contato.ufsc.br

Prova Didática ocorrerá na
sala virtual cujo link será
encaminhado por e-mail.
Publicação no site:
https://deps.ufsc.br/

Florianópolis, 17 de dezembro de 2020.

______________________________________
LUCILA MARIA DE SOUZA CAMPOS
Chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas
Portaria 1269/2020/GR

