DATAS IMPORTANTES
Período de inscrição: 27/11/2013 à 13/12/2013
Pedido de isenção da taxa de inscrição até: 09/12/2013
Divulgação da isenção da taxa de inscrição: 11/12/2013
Homologação das inscrições até: 18/12/2013
Publicação das bancas examinadoras até: 10/01/2013

O cronograma das etapas do concurso será
divulgado com antecedência mínima de 20 dias
da primeira prova.

Para acompanhar todas as publicações oficiais do
concurso , exceto a lista de aprovados da prova
escrita, que é feita do site e mural de cada
Departamento, basta acessar o endereço
https://php.coperve.ufsc.br/cpdo/editais.php e
selecionar o Edital vigente.
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SOBRE AS INSCRIÇÕES
Possibilidade de inscrição em mais de uma área/subárea de
conhecimento
Não há impedimento para se inscrever em mais de uma
área/subárea de conhecimento, desde que fique ciente que os
cronogramas possam ser definidos nas mesmas datas e o
candidato terá que optar por uma ou outra área/subárea de
conhecimento, sem que haja devolução do valor pago na
inscrição.
Quanto a confirmação das inscrições
É responsabilidade do candidato acompanhar a homologação das
inscrições, não será enviado nenhum tipo de correspondência de
confirmação.
Inscrição nas vagas reservadas preferencialmente para os
candidatos com deficiência

As vagas mesmo sendo preferenciais não são exclusivas, se não
tiver candidato com deficiência aprovado, todos os candidatos
concorrerão normalmente.
Todas as áreas/subáreas de conhecimento,
independente da reserva de vagas, poderão ter
inscrições de pessoas com deficiência.
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AS ETAPAS DO CONCURSO
O concurso abrangerá além das etapas para a instalação dos
trabalhos, entrega de documentos e sessão de apuração dos
resultados, o processo avaliativo, composto pelas provas:
•

escrita – eliminatória e classificatória com peso 2,5

•

didática – classificatória com peso 3

•

prática – classificatória com peso 1

•

apresentação oral, análise e arguição do projeto de
atividades acadêmicas e do memorial descritivo –
classificatória com peso 1

•

exame dos títulos – classificatória com peso 2,5

Nos concursos em que não houver previsão de prova prática,
a prova didática terá peso 3,5 e o exame dos títulos, peso 3.

O candidato deverá comparecer obrigatoriamente a
todas as etapas do concurso, na data, local e horário
definidos em cronograma, exceto na sessão de
apuração dos resultados finais
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RECURSOS
Lembre-se de utilizar o modelo de formulário de
recurso disponível no endereço
http://segesp.ufsc.br/formularios/
Na homologação das inscrições
Dirigido à Direção do Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas – DDP e entregue na recepção da SEGESP ou por fax,
conforme item 5.2 do Edital e seus subitens.
Prazo de 2 dias a contar da publicação da portaria de
homologação
Não havendo reconsideração, o recurso será dirigido a PROGRAD
para análise e decisão final, no prazo de 2 dias úteis.
Para impugnação da banca examinadora
Dirigido e entregue ao Conselho da Unidade Universitária (Direção
do Centro) ou à Direção do Campus ao qual o concurso está
vinculado que se manifestará no prazo de 5 dias. Conforme o item
6.3.1, também serão recebidos recursos via fax.
Prazo de 2 dias a contar da publicação da portaria de constituição
da banca.
Indeferida a impugnação, o recurso será remetido à Câmara de
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Graduação, que o analisará no prazo de até 7 dias.

RECURSOS
Na prova escrita
Dirigido à banca e entregue na Direção do Centro ou à Direção
do Campus ao qual o concurso está vinculado.

Prazo de 1 dia a contar da publicação da lista dos aprovados no
mural e site do departamento.
A banca deverá emitir seu parecer em até 2 dias, que:
• deferindo, fará a recontagem da nota;
• indeferido, será encaminhado ao conselho da unidade
universitária ou órgão competente no Campus universitário
para apreciação em até 2 dias .
No resultado preliminar
Dirigido à Câmara de Graduação e entregue na Direção do Centro
ou na Direção do Campus ao qual o concurso está vinculado.
Conforme o item 11.2.1, também serão recebidos recursos via
fax.
Prazo de 5 dias a contar da publicação dos aprovados no site da
SEGESP.
Intima-se os demais interessados para que, no prazo de 5 dias
apresentem alegações para o conselho da unidade universitária
se manifestar em até 5 dias.
Não havendo reconsideração o recurso será encaminhando à
Câmara de Graduação, que apreciará o recurso em até 15 dias.
Da homologação não cabe mais recurso administrativo.
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SOBRE A ENTREGA DE DOCUMENTOS
Na inscrição
Somente se o candidato for deficiente ou necessitar de condições
especiais para a realização das provas, deverá informar no
requerimento de inscrição as condições especiais que necessita e
encaminhá-lo juntamente com o laudo médico atestando a
necessidade de tais condições ao DDP.
Durante o processo avaliativo
No dia do sorteio da prova didática, estabelecido no cronograma
do concurso, de 3 (três) cópias dos exemplares do memorial
descritivo, 3 (três) cópias do projeto de atividades acadêmicas e
3 (três) cópias do curriculum vitae no formato da Plataforma
Lattes.
Pelo menos uma das cópias do curriculum vitae, no formato da
Plataforma Lattes, deverá estar devidamente documentada, com
os documentos numerados e dispostos na ordem em que serão
apresentados

Para a posse
Deverão ser apresentados os diplomas comprobatórios dos
requisitos para provimento no cargo exigidos no respectivo
concurso e demais documentos referentes à admissão que estão
disponíveis em
http://segesp.ufsc.br/ddpp/concursos/documentos-exigidospara-a-posse-em-cargo-efetivo/)
6

OUTRAS DÚVIDAS RECORRENTES
Prova Didática, Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial
Descritivo
Não há nenhum modelo para as apresentações, cada candidato
define sua forma de exposição.
Sobre a disponibilização de bibliografia
Não será disponibilizada para nenhuma das áreas/subáreas de
conhecimento.
Dúvidas sobre os requisitos e conteúdo
programático de cada área/subárea de
conhecimento devem ser esclarecidas diretamente
com o Departamento ou Campus ao qual o
concurso está vinculado. Para encontrar os contatos
basta acessar o endereço http://estrutura.ufsc.br/ e
navegar pelos menus a esquerda do site.

As dúvidas sobre questões procedimentais/legais
são com o DDP. Nossos telefones de contato são:
(48) 3721-4574 , 3721-8317 , 3721-4298
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