
 

 

 
Alto Universitário, s/n.º - Alegre/ES. CEP: 29500-000  |  (28) 3552-8980 

www.zootecnia.alegre.ufes.br  |  dzoo.ufes@gmail.com 
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ÁREA/SUBÁREA: PRODUÇÃO ANIMAL  

 
 

 

1. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

Professor Ivan Jannotti Wendling - Presidente 

Professora Mayara Morena Dél Cambre Amaral Weller  

Professor Gercílio Alves de Almeida Júnior 

 

 
2. CRONOGRAMA 

Data Horário  Atividade Local 
09.04.2019 
Terça-feira 

Até as 18h Deferimento das inscrições Quadro de avisos do Departamento 
de Zootecnia e no sítio eletrônico 
www.zootecnia.alegre.ufes.br 

15.04.2019 
Segunda-feira 

7h45min Sorteio do tema para prova de aptidão 
didática e da ordem de apresentação dos 
candidatos (para o dia 16). 
 
*O não comparecimento do candidato 
resultará em sua eliminação, conforme 
informado no edital (item 7.3.1). 

 
 
Secretaria DZOO – Prédio Central 
(térreo) 

 
16.04.2019 
Terça-feira 

8h Entrega de todas as apresentações em 
pen-drive. 

 
 
 
Auditório – Prédio Administrativo 
(térreo) 

8h10min 
às 12h 

Provas de aptidão didática (4) 
(Tempo de duração de cada prova: mínimo 
40min e máximo 50min) 

14 às 16h Provas de aptidão didática (2) 
(Tempo de duração de cada prova: mínimo 
40min e máximo 50min) 

17.04.2019 
Quarta-feira 

Até as 18h  Divulgação do resultado da prova de 
aptidão didática 

Quadro de avisos do Departamento 
de Zootecnia e no sítio eletrônico 
www.zootecnia.alegre.ufes.br  

18.04.2019 
Quinta-feira 

_______ 
 

Análise do curriculum vitae 
 

_______ 
 

22.04.2019 
Segunda-feira 

Até as 18h Divulgação do resultado final Quadro de avisos do Departamento 
de Zootecnia e no sítio eletrônico 
www.zootecnia.alegre.ufes.br  

 

 
3. SOBRE AS PROVAS 
 
3.1. Prova de Aptidão Didática 
 Caráter eliminatório e classificatório. 

 Realizada em sessão pública, vedada a presença dos demais candidatos. 
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 Consistirá em uma aula teórica, ministrada em nível de graduação, sobre um dos temas 

incluídos no Programa, em data definida no cronograma, mediante sorteio do ponto e da 

ordem de apresentação com 24h de antecedência. 
O não comparecimento do candidato resultará em sua eliminação. 

 Tempo de duração: mínimo de 40 (quarenta) minutos e máximo de 50 (cinquenta) minutos. 
O candidato deverá controlar o tempo de apresentação da aula e, o não cumprimento do tempo determinado, 

influenciará na avaliação da Comissão.  

 A prova será obrigatoriamente gravada em áudio e vídeo pela Comissão de Seleção.  

 Todos os candidatos deverão entregar suas apresentações em pen-drive, antes do início da 

primeira apresentação.  

 Para a prova, serão disponibilizados quadro branco, pincel, apagador e datashow.  

 A nota da prova de aptidão didática será atribuída em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos, conforme Anexo da Resolução n.º 14/2015 – CEPE, sendo considerado eliminado o 

candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos.  

 O resultado será divulgado, em data definida no cronograma, no quadro de avisos do DZOO 

e no sítio eletrônico www.zootecnia.alegre.ufes.br. 

 

3.2. Análise dos Currículos 
 Caráter apenas classificatório. 

 Participarão apenas os candidatos aprovados na Prova de Aptidão Didática. 

 O julgamento do curriculum vitae será conduzido de acordo com os itens e as respectivas 

pontuações estabelecidas na tabela para este fim, constantes do Anexo IV da Resolução n.º 

41/2011 – CEPE.  

 

4. Resultado Final 
 Divulgação do Quadro de Notas e Classificação, em data definida no cronograma, no quadro 

de avisos do DZOO e no sítio eletrônico www.zootecnia.alegre.ufes.br. 

 
 


