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Edital 118/2017/DDP 

 

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal de Santa 

Catarina torna público o cronograma de provas do concurso público para o Departamento de 

Engenharias/Campus de Blumenau de que trata o Edital n° 35/DDP/2017, para o campo de 

conhecimento: Materiais e Processos Têxteis:  

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

27/11/2017 

 

7h30min 
Instalação dos trabalhos com a presença de todos os 

candidatos 

UFSC –Blumenau 

Sede Administativa: 

Rua Pomerode, 710 

Bairro Salto do Norte  

Blumenau – SC 

Sala BNU 207 – 3º 

andar 

7h45min 
Sorteio de 2 pontos do conteúdo programático para a 

prova escrita 

8h00min às 

12h00min 
Prova escrita 

21h Divulgação da lista de aprovados na prova escrita 

Porta de entrada do 

prédio da UFSC (sede 

administrativa) e no 

link: 

(blumenau.ufsc.br) 

28/11/2017 

21h Término do prazo para interposição de recursos 
Sala BNU 207 – 3º 

andar 

22h Divulgação do cronograma ajustado 

Porta de entrada do 

prédio da UFSC (sede 

administrativa) e no 

link: 

(blumenau.ufsc.br) 

29/11/2017 7h30min 

Início do sorteio do ponto para a prova didática, por 

ordem de inscrição, em intervalos de 1 hora. Entrega 

pelo candidato das cópias do projeto de atividades 

acadêmicas e memorial descritivo e do Curriculum 

Vitae, da Plataforma Lattes, documentado.  

Sala BNU 207 – 3º 

andar 

29/11/2017 8h30min Início da Prova de Títulos 
Sala BNU 207 – 3º 

andar 

30/11/2017 7h15min 

Continuação do sorteio do ponto para a prova didática, 

por ordem de inscrição, em intervalos de 1 hora. 

Entrega pelo candidato das cópias do projeto de 

atividades acadêmicas e memorial descritivo e do 

Curriculum Vitae, da Plataforma Lattes, documentado  

Sala BNU 207 – 3º 

andar 

30/11/2017 7h30min Início da Prova didática, por ordem de inscrição  
Sala BNU 207 – 3º 

andar 

01/12/2017 7h15min Continuação da Prova didática, por ordem de inscrição  
Sala BNU 207 – 3º 

andar 

02/12/2017 8h 

Início das apresentações do projeto de atividades 

acadêmicas e memorial descritivo, por ordem de 

inscrição 

Sala BNU 207 – 3º 

andar 

03/12/2017 

8h 

Continuação das apresentações do projeto de atividades 

acadêmicas e memorial descritivo, por ordem de 

inscrição 

Sala BNU 207 – 3º 

andar 

18h Sessão pública para apuração do resultado do concurso 
Sala BNU 207 – 3º 

andar 



Observações: 

1: Os horários dos candidatos aprovados na prova escrita para as etapas avaliativas constarão no ajuste de 

cronograma, sem que haja conflito nas etapas do Sorteio de Ponto e Prova Didática. 

2: Este cronograma foi elaborado pelo Departamento de Engenharias. As dúvidas sobre este cronograma deverão ser 

encaminhadas para o e-mail: eng@contato.ufsc.br. 

3: O candidato deverá realizar a leitura atenta da seção:  7. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO do Edital 

035/DDP/2017. 

4: O Departamento de Engenharias disponibilizará para a Prova Didática e para a Apresentação do Projeto de 

Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo quadro branco e Datashow. O Departamento não se responsabilizará 

pela instalação dos equipamentos ou por seu adequado funcionamento, sendo permitido ao candidato trazer o seu 

próprio equipamento (Datashow, notebook). 

 

Florianópolis, 25 de outubro de 2017. 

 

 

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA 

Diretora 


