
ATA 01 

ATA DE INSTALAÇÃO 

Ata de instalação da Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação de Professor Substituto - conforme Edital nº 15/2022 (reabertura de 

inscrições do Edital nº 10/2022), publicado no D.O.U. no dia 14 de abril de 2022 -, 

realizada em ambiente virtual, dia 10 de maio de 2022, às 14 horas. 

 

Às quatorze horas do dia dez de maio de dois mil e vinte e dois foi instalada, por meio 

de ambiente virtual, a Banca Examinadora - composta pelos professores Nilton de 

Souza Campelo (presidente), Ana Maria Guerra Seráfico Pinheiro (membro) e 

Marivone Souza de Oliveira (membro) - designada pela Portaria FT nº 80, de três de 

maio de 2022. Dando início às atividades, a banca examinadora elaborou e aprovou o 

calendário das atividades referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

REMOTO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, Edital nº 

15/2022, código de vaga 10222FT02, área do conhecimento Engenharia 

Civil/Geotecnia, carga horária de 40 h. O processo seletivo será realizado de maneira 

remota síncrona, conforme o quadro abaixo, seguindo o horário de Manaus e os links 

serão encaminhados via e-mail aos candidatos do certame. Os recursos e 

questionamentos poderão ser realizados por meio do e-mail do presidente da banca 

examinadora: ncampelo@ufam.edu.br. O início das provas didáticas ocorrerá de 

acordo com o quadro apresentado. Nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que 

após lida e aprovada, segue assinada, eletronicamente, por todos os membros da banca 

examinadora, em processo específico no SEI. 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO – CÓD. VAGA 10222FT02 

 
ENGENHARIA CIVIL/GEOTECNIA  

 
ATIVIDADE DATA 

HORÁRIO 
MANAUS (h) 

LOCAL 
 

Sorteio do tema da 
Prova Didática e 
ordem de 
apresentação dos 
candidatos 

Quinta-feira 
12/05/2022 

09:00 
Google Meet - um link será enviado ao 
e-mail de cada candidato  

Prova Didática 
Segunda-feira 
16/05/2022 

09:00 

Google Meet - um link será enviado ao 
e-mail de cada candidato que 
participou do sorteio do Tema, com o 
respectivo horário de apresentação 

 

Resultado da Prova 
Didática 

Quarta-feira 
18/05/2022 

09:00 
O resultado será enviado para o e-
mail de cada candidato que participou 
da Prova Didática 

 



Recurso contra o 
resultado da Prova 
Didática 

Até Quinta-
feira 

19/05/2022 
Até as 09:00 

O recurso do candidato deverá ser 
enviado ao e-mail do presidente da 
Banca Examinadora: 
ncampelo@ufam.edu.br 

 

Apresentação dos 
documentos 
comprobatórios para a 
prova de títulos 

Até Sexta-
feira 

20/05/2022 
Até as 09:00 

Os documentos do candidato 
aprovado na Prova Didática deverão 
ser enviados ao e-mail do presidente 
da Banca Examinadora 

 

Resultado da Prova de 
Títulos 

Segunda-feira 
23/05/2022 

11:00 
O resultado será enviado para o e-
mail de cada candidato aprovado na 
Prova Didática 

 

Recurso contra o 
resultado da Prova de 
Títulos 

Até Quarta-
feira 

25/05/2022 
Até às 11:00 

O recurso do candidato deverá ser 
enviado ao e-mail do presidente da 
Banca Examinadora 

 

Resultado Final 
Quinta-feira 
26/05/2022 

10:00 

O resultado será enviado para o e-
mail de cada candidato aprovado na 
Prova Didática e para publicação na 
página da PROGESP na Internet 

 

Recurso contra o 
Resultado Final 

Até Terça-
feira 

30/05/2022 
Até as 10:00 

O recurso do candidato deverá ser 
enviado ao e-mail do presidente da 
Banca Examinadora 

 

Resultado Final do 
Processo Seletivo 

Quarta-feira 
31/05/2022 

10:00 

O resultado será enviado para o e-
mail de cada candidato aprovado na 
Prova Didática e para publicação na 
página da PROGESP na Internet 

 

 

 


