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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Amazonas 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação Física - Diurno

 

ANEXO 

 

 

 

CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

ÁREA DE DIDÁTICA E ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Ação Data/Horário* Local

Sorteio do ponto da prova
didática 16/04/2021 – 8:00h Google Meet a ser enviado por e-

mail para os candidatos**

Prova didática 19/04/2021 – A partir
das 7:00h

Google Meet a ser enviado por e-
mail para os candidatos**

Resultado preliminar da
prova didática

20/04/2021 – A partir
das 15:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

Interposição de recurso
contra o resultado preliminar

da prova didática

Até 24 horas após a
notificação via e-mail

do resultado preliminar
da prova didática

Enviar para o e-mail:
oliveiravjm@ufam.edu.br

Resultado da prova didática
(após recursos)

22/04/2021 – A partir
das 9:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

Envio da documentação para
prova de títulos

Com 24 horas de
antecedência da prova

de títulos

Enviar para o e-mail:
oliveiravjm@ufam.edu.br

Prova de títulos 22/04/2021 – 8:00h Google Meet somente com os
membros da banca

https://www.feff.ufam.edu.br/
mailto:oliveiravjm@ufam.edu.br
https://www.feff.ufam.edu.br/
mailto:oliveiravjm@ufam.edu.br


14/04/2021 SEI/UFAM - 0510055 - Anexo

https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=581411&infra_siste… 2/3

Resultado preliminar da
prova de títulos

22/04/2021 – A partir
das 12:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

Interposição de recurso
contra o resultado preliminar

da prova de títulos

Até 24 horas após a
notificação via e-mail

do resultado preliminar
da prova de títulos

Enviar para o e-mail:
oliveiravjm@ufam.edu.br

Resultado da prova de títulos
(após recursos)

23/04/2021 – A partir
das 17:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

Resultado preliminar geral 23/04/2021 – A partir
das 17:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

Interposição de recurso
contra o resultado preliminar

geral

Até 48 horas após a
notificação via e-mail

do resultado preliminar
do resultado geral

Enviar para o e-mail:
oliveiravjm@ufam.edu.br

Resultado geral (após
recursos)

26/04/2021 – A partir
das 18:00h

E-mail dos candidatos e página da
FEFF

https://www.feff.ufam.edu.br/

* Horário de Manaus/AM.

** Será encaminhado aos e-mails cadastrados para evitar invasões.

 

Documento assinado eletronicamente por Victor José Machado de Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 14/04/2021, às 10:45, 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 Gláucio Campos Gomes de Matos, Professor do
Magistério Superior, em 14/04/2021, às 11:18, 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 João Luiz da Costa Barros, Professor do Magistério
Superior, em 14/04/2021, às 12:19, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0510055 e
o código CRC 32FA4460.
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mailto:oliveiravjm@ufam.edu.br
https://www.feff.ufam.edu.br/
https://www.feff.ufam.edu.br/
mailto:oliveiravjm@ufam.edu.br
https://www.feff.ufam.edu.br/
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Av. General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho,
Setor Sul - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 4084 

CEP 69080-900, Manaus/AM, colegiadolicenciaturadiurnofeff@ufam.edu.br 

Referência: Processo nº 23105.011825/2021-10 SEI nº 0510055


