
                                                                          
                                                                       –       
                                           ; 40 h).  

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 
Divulgação da homologação 

das 
inscrições 

09/04/2021  https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-
seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-

2021-prof-substituto.html 

Divulgação do cronograma do 
processo de seleção 

12/04/2021 16h https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-
seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-

2021-prof-substituto.html 

Sorteio da ordem de 
apresentação dos 

candidatos** 

Sorteio do ponto (Grupo 1) 

19/04/2021 14h Sorteio ponto de prova - Processo Seletivo 
ANATOMIA HUMANA Edital 08/2021 

Segunda-feira, 19 de abril · 14:00h 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/oqu-jomr-rva 

                      -   -                       # 

Sorteio do ponto (Grupo 2) 

              (Grupo 1) 

 

20/04/2021 14h Sorteio ponto de prova Processo Seletivo Anatomia  
Humana - Edital 08/2021 

Terça-feira, 20 de abril · 14:00h 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/pzr-psmf-ado 

                      -   -      PIN: 767         # 

Sorteio do ponto (Grupo 3) 

              (Grupo 2) 

 

21/04/2021 14h Sorteio ponto de prova Processo Seletivo Anatomia 
Humana Edital 08/2021 

Quarta-feira, 21 de abril · 2:00 até 6:00pm 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/gur-mthz-gec 

                      -   -                       # 

Sorteio do ponto (Grupo 4) 

              (Grupo 3) 

 

22/04/2021 14h Sorteio ponto de prova Processo Seletivo Anatomia 
Humana Edital 08/2021 

Quinta-feira, 22 de abril · 2:00 até 6:00pm 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/exk-pjcs-gje 

                      -   -                       # 

               (Grupo 4) 

 

23/04/2021 14h Google Meet 

 

Resultado da prova         

 

26/04/2021 14h https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-
seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-

2021-prof-substituto.html  e via e-mail dos 

https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-2021-prof-substituto.html
https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-2021-prof-substituto.html
https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-2021-prof-substituto.html


candidatos. 

                              
              

 

27 e 28/04/2021 Até as 18h Enviar para o e-mail  nadiagbs@ufam.edu.br 
(membro da banca) 

                           
                

 

28/04/2021 Até as 18h Enviar para o e-mail  nadiagbs@ufam.edu.br 
(membro da banca) 

                -           
julgamento 

 

29 e 30/04/2021   

Resultado da prova de        

 

30/04/2021 18h https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-
seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-

2021-prof-substituto.html  e via e-mail dos 
candidatos. 

                              
                

 

03 e 04/05/2021 Até as 18h Enviar para o e-mail  nadiagbs@ufam.edu.br 
(membro da banca) 

Resultado final 

 

05/05/2021 18h https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-
seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/835-008-

2021-prof-substituto.html  e via e-mail dos 
candidatos. 

                                                                             , portanto, serão formados quatro 
grupos através                                    14h.  

***Os links para a realização das provas didáticas serão previamente disponibilizados para cada candidato em 
seus respectivos horários de apresentação.  
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