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Ata de INSTALAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA E
DELIBERAÇÃO SOBRE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
do Processo Selet ivo para Contratação de Professor
Substituto para a Área de Conhecimento em Psicologia
das Organizações e do Trabalho, nos termos do Edital Nº
008/2021.

 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 18h, a Banca Examinadora composta por Profª Drª Ana Cláudia Leal
Vasconcelos (Presidente), Profª Drª Camila Bravo Fontoura (Membro), Prof. Dr. Sérgio Sócrates Baçal de Oliveira (Membro) e Profª Drª Lídia
Rochedo Ferraz (Suplente), se reuniu, por meio da plataforma Google Meets, para dar início às at ividades concernentes ao Processo de Seleção de
Professor Substituto para a área de conhecimento em Psicologia das Organizações e do Trabalho, nos termos do Edital nº 008/2021, da Resolução
Nº 002/2004-CONSUNI e demais normas estabelecidas no Edital em referência. Na ocasião, a Banca Examinadora designou a servidora Diéssica
Sabrina Bezerra Serique como secretária e elaborou o cronograma de atividades a seguir:

 

ATIVIDADES DATA HORÁRIO ENDEREÇO

Divulgação do Cronograma de
Atividades 19.04.2021 9h

Endereços de email indicados pelos candidatos no ato da inscrição e divulgação no sítio do processo
seletivo https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-

seletivos/835-008-2021-prof-substituto.html
Sorteio dos Pontos, Horários
da Prova Didática e Ordem de

Apresentação
20.04.2021 9h Sala virtual cujo  endereço eletrônico será encaminhado aos candidatos inscritos e demais

interessados (ouvintes) que assim requererem previamente por meio do email fapsi@ufam.edu.br

Envio do Plano de Aula
Antes do início da prova didática, o candidato deverá encaminhar a cópia do Plano de Aula à Banca Examinadora por meio do e-mail
 fapsi@ufam.edu.br, sob pena de ter sua pontuação diminuída na etapa da Prova Didática, nos termos do item 9.3, Edital nº 005/2021 -

UFAM

Prova Didática
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os horários de
apresentação

seguirão a ordem
sorteada:

Salas virtuais cujos endereços eletrônicos serão encaminhados aos candidatos inscritos e demais
interessados (ouvintes) que assim requererem  previamente por meio do  email fapsi@ufam.edu.br,

nos termos do item 9.1, Edital nº 005/2021 - UFAM

8h-9h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por primeiro
9h-10h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por segundo
10h-11h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por terceiro
11h-12h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por quarto
13h-14h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por quinto
14h-15h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por sexto
15h-16h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por sétimo
16h-17h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por oitavo
17h-18h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por nono
18h-19h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por décimo
19h-20h Endereço virtual encaminhado para o(a) candidato(a) sorteado(a) por décimo primeiro

Divulgação do Resultado
Preliminar da Prova Didática 26.04.2021 9h Endereços de email indicados pelos candidatos no ato da inscrição

Período Recursal do Resultado
da Prova Didática Até às 9h do dia 27.04.2021 Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Divulgação do Resultado
Definitivo da Prova Didática 28.04.2021 18h Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Envio de Documentos para a
Prova de Títulos Até às 8h do dia 29.04.2021 Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Prova de Títulos 30.04.2021 8h-12h Sala virtual privada
Divulgação do Resultado

Preliminar da Prova de Títulos 30.04.2021 14h Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Período Recursal do Resultado
da Prova de Títulos Até às 14h do dia 03.05.2021 Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Divulgação do Resultado
Definitivo da Prova de Títulos 04.05.2021 18h Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Resultado Final 05.05.2021 9h FAPSI/e-mail dos candidatos inscritos/http://progesp.wixsite.com/ddpessoas/
 

Período de interposição de
recursos contra o resultado

final
Até às 9h do dia 07.05.2021 Através do endereço de email  fapsi@ufam.edu.br

Divulgação do Resultado
Definitivo 10.05.2021 9h

Endereços de email indicados pelos candidatos no ato da inscrição e divulgação no sítio do processo
seletivo https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-

seletivos/835-008-2021-prof-substituto.html

Nada mais havendo a tratar, às 19h50, a Presidente da Banca Examinadora encerrou os trabalhos referentes a esta Etapa do processo
e, para constar, lavrou-se este termo. Eu, Diéssica Sabrina Bezerra Serique, digitei-o.

 

em Manaus, 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Diessica Sabrina Bezerra
Serique, Assistente em Administração, em 16/04/2021, às 19:52,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Bravo Fontoura,
Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 19:55, conforme
horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Leal Vasconcelos,
Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 19:57, conforme
horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Lídia Rochedo Ferraz,
Professor do Magistério Superior, em 16/04/2021, às 20:01, conforme
horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Sócrates Baçal de
Oliveira, Professor do Magistério Superior, em 18/04/2021, às 16:22,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0513636 e o código CRC 70E5AA6A.

 

Av. General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário
Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Sul, Bloco X - Telefone: (92) 3305-1181 /

Ramais 2580 / 2581 / 2583
CEP 69080-900, Manaus/AM, fapsi@ufam.edu.br�

Referência: Processo nº 23105.012255/2021-85 SEI nº 0513636
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