
 
Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro Tecnológico 
Departamento de Engenharia de Produção 

 

OFÍCIO Nº 18/2022 – DEP/CT/UFES 

Processo digital: 23068.069754/2021-38 

  Vitória/ES, 06 de maio de 2022. 

 
À secretaria do DEP/UFES 

 
 
Assunto: Novo Cronograma e local das provas referentes ao concurso público do Edital 
65/2021. 
 
 

O Departamento de Engenharia de Produção (DEP/CT) da Universidade Federal do 

Espírito Santo torna público o NOVO cronograma e o local da realização das provas referentes 

ao concurso público, regido pelo Edital 65/2021, para provimento de cargo de professor do 

magistério superior do quadro permanente desta Universidade. 

 

CRONOGRAMA 

DATA DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO EVENTO ATIVIDADE 

23/05/2022 Segunda-
feira 

07:50 Prova escrita* Sorteio dos pontos da prova 
escrita e, na sequência, 
consulta ao material 
bibliográfico 

23/05/2022 Segunda-
feira 

09:00 Prova escrita* Início da prova 

23/05/2022 Segunda-
feira 

12:00 Prova escrita* Término da prova 

24/05/2022 Terça-feira 08:00 Correção provas 
escritas 

Atividade interna de correção 
– Comissão examinadora 

24/05/2022 Terça-feira 18:00 Correção provas 
escritas 

Divulgação dos resultados da 
prova escrita 

25/05/2022 Quarta-feira 08:00 Prova de aptidão 
didática 

Sorteio do ponto da prova de 
aptidão didática e entrega do 
Currrículo Lattes devidamente 
comprovado (Conforme 
resolução Cepe/Ufes 
nº03/2021.) 

26/05/2022 Quinta-feira 08:00 Prova de aptidão Sorteio da ordem de 
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DATA DIA DA 
SEMANA 

HORÁRIO EVENTO ATIVIDADE 

didática apresentação das aulas de 
aptidão didática, Entrega do 
Plano de Aula, Entrega do 
Plano de Trabalho e Início da 
prova de aptidão didática 

26/05/2022 Quinta-feira 13:00 Prova de aptidão 
didática 

Término da prova de aptidão 
didática 

27/05/2022 Sexta-feira 08:00 Plano de trabalho Sorteio da ordem de 
apresentações 

27/05/2022 Sexta-feira 09:00 Plano de trabalho Início das apresentações 

27/05/2022 Sexta-feira 12:00 Plano de trabalho Término das apresentações 

27/05/2022 Sexta-feira 17:00 Resultado Final Publicação do Resultado Final 
do Concurso  

 

Observações importantes:  

1) De acordo com o que consta no item 9.7.2 do edital e conforme o que está estabelecido no 

Art. 34 da Resolução 03/2021, os candidatos aprovados (em etapas anteriores) deverão 

entregar seu currículo no padrão da Plataforma Lattes, devidamente documentado (por cópias 

simples, paginadas e rubricadas pelos próprios candidatos) no momento da efetivação do 

sorteio do tema/ponto da prova de aptidão didática, a fim de comprovar todas as informações 

que poderão ser pontuadas conforme o Anexo III da Resolução 03/2021. Ainda de acordo com 

o edital, somente participarão da prova de aptidão didática os candidatos classificados na prova 

escrita na proporção de 5 (cinco) candidatos para cada vaga disponível no concurso.  

2) Os candidatos farão a entrega de seu plano de trabalho em 5 (cinco) vias, ao presidente da 

comissão examinadora, no ato da prova de aptidão didática.  

3) De acordo com o que estabelece o Comitê Operativo Emergencial para o Coronavírus -

COE/Ufes no Plano de Biossegurança da Ufes, a entrada de pessoas nos prédios da Ufes 

somente será permitida mediante o uso de máscara de proteção. 

 

Prof. Jorge Luiz dos Santos Junior 

Chefe do Departamento de Engenharia de Produção /CT/UFES 
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