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Ministério da Educação
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CALENDÁRIO DO CONCURSO – Edital nº 081 de 25 de Novembro de 2019
DEPARTAMENTO   DE   ANTROPOLOGIA – DAN/IFCHS

DATA HORÁRIO ETAPAS LOCAL

30/04/2021
sexta-feira

9h Sorteio dos temas da Prova Didática e
da ordem de apresentação.

Link da Sala Virtual será
encaminhado para os e-mails dos

candidatos.

03/05/2021
segunda-

feira

Até 17h
(será considerado o

horário do envio dos e-
mails)

Entrega do Plano de Aula antes do início
das provas

E-mail:
selecaosubstitutodan@ufam.edu  .  br  

04/05/2021
terça-feira

9h00
(1º Candidato)

Aplicação da Prova Didática
Link da Sala Virtual será

encaminhado para o e-mail do
candidato.

10:30h
(2º Candidato)

12:00h – 13:25h
Intervalo: Almoço

13:30h
(3º Candidato)

15:00 h
(4º Candidato)

16:30 h
(5º Candidato)

05/05/2020
quarta-

feira

9:00h
(6º Candidato)

Aplicação da Prova Didática Link da Sala Virtual será
encaminhado para o e-mail do

candidato.

10:30h
(7º Candidato)

12:00h – 13:25h
Intervalo: Almoço

13:30h
(8º Candidato)

15:00 h
(9º Candidato)
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06/05/2020
quinta-feira

Até 17h
Divulgação  do  Resultado  da  Prova
Didática

Página do Departamento de
Antropologia; E-mail.

07/05/2020
sexta-feira

Até 24h após a
divulgação do

resultado, via e-mail.

Prazo para Recurso contra o Resultado
da Prova Didática

E-mail:
selecaosubstitutodan@ufam.edu  .  br  

10/05/2020
segunda-

feira
8h às 17h

Entrega  da  Documentação  para  Prova
de Títulos

E-mail:
selecaosubstitutodan@ufam.edu  .  br  

11/05/2020
terça-feira

Até 18h
(será considerado o

horário do envio dos e-
mails – vide Edital)

Divulgação do Resultado da Prova de 
Títulos

Página do Departamento de
Antropologia; E-mail.

12/05/2020
quarta-

feira

Até 24h após a
divulgação do

resultado, via e-mail.

Prazo para Recurso contra o Resultado 
da Prova de Títulos

E-mail:
selecaosubstitutodan@ufam.edu  .  br  

13/05/2020
quinta-feira

Até 17h Publicação do Resultado Final
Página do Concurso; Página do

Departamento de Antropologia; E-
mail.

17/05/2020
Segunda-

feira
Até 17h

Envio do Processo Físico para o IFCHS/
CONDEP

-

* Em virtude da resolução No 005,  de 5 de fevereiro de 2021 e EDITAL No 5, de 25 de fevereiro de 2021, fica
autorizado  a  realização  das  provas  de  forma Remota.  Fica  cancelado  o  Cronograma  publicado  no  site  do
Concurso, no dia 13/03/2020.

**O  link  de  acesso  à  “sala”  da  plataforma  virtual  somente  será  encaminhado  pela  Banca  Examinadora  ao
candidato e aos demais interessados previamente inscritos. Os demais interessados (ouvintes) em participar da
sessão pública da prova didática devem solicitar da Banca Examinadora, com antecedência, por e-mail, o link de
acesso da “sala virtual” específica que desejem acompanhar.
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*** O candidato poderá utilizar o recurso “Apresentação” da Plataforma Virtual para apresentar slides durante a
Provas Didáticas. Qualquer necessidade de ajuste, configuração e uso do equipamento é de responsabilidade do
candidato. Qualquer fator de impedimento de apresentação de slide e problema com equipamento do candidato
não acarretará no adiamento da Prova Didática.

**** Caso ocorra indisponibilidade na conexão, a contagem do tempo de duração para apresentação do candidato
ou  arguição  da  banca  será  interrompido,  devendo  ser  retomado  nas  seguintes  hipóteses:  I.  Caso  a
indisponibilidade seja do candidato, a banca examinadora deve aguardar o restabelecimento em no máximo 15
minutos. Ultrapassado esse prazo, o candidato será considerado eliminado; II. Caso a indisponibilidade seja do
membro  da  banca  examinadora,  deve-se  aguardar  15  minutos  para  restabelecimento,  uma vez  que  a  banca
examinadora somente pode funcionar e deliberar com 3 membros. Ultrapassado esse prazo, será agendada uma
nova data e horário.
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