
 
 
Processo Seletivo Simplificado Remoto de Contratação de Professor Substituto, para 
o Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Tecnologia, referente 
ao Edital 010/2022, Código de Vaga 1022FT01:  
 

CRONOGRAMA 

 
ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Sorteio do Tema para 
a Prova Didática 

06/05/2022 9h Link a ser enviado 

Realização das 
Provas Didáticas* 

09/05/2022 
De 08:30h às 
12h/ 13:30h 

às 17h 

Links individuais serão 
enviados a cada candidato. 

Resultado preliminar 
da prova didática 

10/05/2022 Até 09h 
https://progesp.ufam.edu.br 
 

Período para 
interposição de 
recursos 

10 a 
12/05/2022 

Até às 09h do 
dia 12/05 

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

Resultado definitivo 
da prova didática 

13/05/2022 Até 12h 
https://progesp.ufam.edu.br 
 

Entrega dos títulos 10/05/2022 Até 17h 
Enviar recursos para o e-
mail:  
almirpacheco@ufam.edu.br 

Prova de títulos 13/05/2022 9h às 16h 
Somente Banca 
Examinadora 

Divulgação do 
resultado preliminar 
da prova de títulos 

13/05/2022 Até às 17h 
https://progesp.ufam.edu.br 
 

Período para 
interposição de 
recursos 

16 e 
17/05/2021 

Até às 17h do 
dia 17/05 

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

Resultado definitivo 
da prova de títulos 

18/05/2021 Até 12h 
https://progesp.ufam.edu.br 
 

Resultado final da 
Seleção 

18/05/2021 Até 12h 
https://progesp.ufam.edu.br 
 

 

Observações:  

1) Conforme § 4.° do Artigo 4.°, da Resolução 008/2009 do CONSUNI: “A ausência do 

candidato no ato do sorteio do tema, e o não comparecimento no horário marcado, importará 

na sumária eliminação do processo de seleção. ”, motivo pelo qual a UFAM sugere que os 

candidatos façam sua habilitação na plataforma virtual com bastante antecedência ao 

horário estipulado. 

2) O Calendário individualizado de dias e horários das Provas didáticas contendo os links 

das salas virtuais será enviado a cada candidato após o sorteio do tema, quando se 

confirmará o número exato de candidatos que participarão da Prova Didática.  

3) As provas didáticas do certame serão realizadas através da Plataforma Virtual Google 

Meet.  

4) Conforme o § 2.° do Artigo 4.°, da Resolução 008/2009 do CONSUNI: “A prova didática, 

de caráter obrigatório, será conduzida na oralidade, em sessão pública,  terá duração mínima 
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de 50 (cinquenta) minutos e máxima de 60 (sessenta) minutos, vedada a presença dos 

candidatos que estejam concorrendo com aquele que estiver realizando a prova.” 

5) O e-mail oficial para comunicação com a Banca Examinadora designada pela Portaria nº 

78, de 02/05/22 – FT/UFAM é: almirpacheco@ufam.edu.br 

6) O Público interessado em assistir às aulas didáticas deve solicitar inscrição através do 

e-mail supracitado com antecedência mínima de 24 horas. 

 

Manaus, 04 de maio de 2022. 

A Banca Examinadora (Portaria 78/2022 – FT/UFAM de 02/05/2022) 


