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Edital nº 097/2017/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 

Nutrição/Campus de Florianópolis, de que trata o Edital n° 035/DDP/2017, para o campo de 

conhecimento: Nutrição/Alimentação Coletiva. 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

13/11/2017 

08h30min  
Instalação dos Trabalhos com a presença de 

todos os candidatos 

Sala de Aula Multiuso 

“Primeira Turma da 

Medicina” da Medicina 

sala 7 (1
o
 andar – 

Prédio do Curso de 

Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

9h  
Sorteio de 2 pontos do conteúdo 

programático para a Prova Escrita 

09h10min  Prova Escrita  

15/11/2017 14h 
Divulgação da lista de aprovados na prova 

escrita  

Mural e website do 

Departamento de 

Nutrição, acesso no 

link: 

ntr.ufsc.br 

16/11/2017 

14h 
Término do prazo para interposição de 

recursos 

Direção do Centro de 

Ciências da Saúde – 

térreo do CCS 

09h 

 

Divulgação do cronograma ajustado 

 

Mural e website do 

Departamento de 

Nutrição, acesso no 

link: 

ntr.ufsc.br  

09h30min 

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 do Colegiado de 

Medicina sala 2 (1
o
 

andar – Prédio do 

Curso de Graduação 

em Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

10h30min 

Início da Prova de Títulos pela Banca 

Examinadora  

 

Sala do Colegiado de 

Medicina sala 2 (1
o
 

andar – Prédio do 

Curso de Graduação 

em Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 



17/11/2017 9h30min 

 

Início da Prova didática, por ordem de 

inscrição. 

 

Sala de Aula da 

Ginecologia (2
o
 andar 

do HU/UFSC – entrada 

pelo Prédio do Curso 

de Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

18/11/2017 

 

 

9h 

 

 

 

 

 

 

10h 

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. 

 

Continuação da Prova de Títulos pela Banca 

Examinadora 

Sala do Colegiado de 

Medicina sala 2 (1
o
 

andar – Prédio do 

Curso de Graduação 

em Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

19/11/2017 9h 

 

Continuação da Prova didática, por ordem de 

inscrição. 

 

Sala de Aula da 

Ginecologia (2
o
 andar 

do HU/UFSC – entrada 

pelo Prédio do Curso 

de Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

20/11/2017 

 

9h 

 

 

 

 

 

10h 

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. 

 

Continuação da Prova de Títulos pela Banca 

Examinadora 

Sala do Colegiado de 

Medicina sala 2 (1
o
 

andar – Prédio do 

Curso de Graduação 

em Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

21/11/2017 

9h 

 

 

14h 

 

 

Continuação da Prova didática, por ordem de 

inscrição. 

 

Início das apresentações do projeto de 

atividades acadêmicas e memorial descritivo, 

por ordem de inscrição. 

Sala de Aula da 

Ginecologia (2
o
 andar 

do HU/UFSC – entrada 

pelo Prédio do Curso 

de Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 



22/11/2017 

 

e 

 

23/11/2017 

8h 

Continuação das apresentações do projeto de 

atividades acadêmicas e memorial descritivo, 

por ordem de inscrição. 

Sala de Aula da 

Ginecologia (2
o
 andar 

do HU/UFSC – entrada 

pelo Prédio do Curso 

de Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

24/11/2017 15h 
Sessão pública para apuração do resultado do 

concurso 

Sala de Aula da 

Ginecologia (2
o
 andar 

do HU/UFSC – entrada 

pelo Prédio do Curso 

de Graduação em 

Medicina, anexo ao 

HU/UFSC, fundos – 

acesso externo lateral 

entre HU e CCS) 

Observações: 

1: Este cronograma foi elaborado pelo Departamento de Nutrição. As dúvidas sobre este cronograma 

deverão ser encaminhadas para o e-mail: ntr@contato.ufsc.br  

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

Edital 035/DDP/2017. 

 
 

Florianópolis, 19 de outubro de 2017. 

 

 

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA 

Diretora 


