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Aviso nº 21/2022-CCRATEUS-CHEFIA/CCRATEUS/REITORIA

Crateús, 07 de novembro de 2022.

  
 

Universidade Federal do Ceará
CAMPUS CRATEÚS

 
 

Edital n° 134/2022

Concurso para Professor do Magistério Superior do Campus da UFC em Crateús

Setor de estudo: Algoritmos, Grafos, O�mização e Teoria da Computação

  

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO*

Atividade Data Horário

Homologação das inscrições 06/12/2022 Até as 23h59

Prova escrita subjetiva 12/12/2022 8h30 às 12h30

Resultado da prova escrita subjetiva 13/12/2022 Às 9h40

Início do período de recurso sobre a nota da prova
escrita 13/12/2022 Às 9h40

Sorteio da ordem da prova didática 13/12/2022 9h50

Sorteio de pontos da prova didática 13/12/2022 A partir das 10h

Fim do período de recurso sobre a nota da prova
escrita 14/12/2022 Às 9h40

Prova didática 14/12/2022 A partir das 10h

Resultado da prova didática 14/12/2022 Às 18h

Início do período de recurso sobre a nota da prova
didática 14/12/2022 Às 18h
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Avaliação de títulos (entrega do curriculum vitae e dos
documentos comprobatórios) 15/12/2022 Às 13h

Fim do período de recurso sobre a nota da prova
didática 15/12/2022 Às 18h

Resultado da avaliação de títulos 16/12/2022 Às 13h

Sessão pública de divulgação das notas e do resultado
final do Concurso 16/12/2022 Às 13h15

 

Local da realização da prova: Campus da UFC em Fortaleza (as informações sobre endereço,
bloco e sala de aplicação das provas serão divulgadas até as 23h59 do dia 09/12/2022). 

Observações:

Este cronograma poderá sofrer alterações em função do número de candidatos
inscritos e da eliminação dos candidatos ao longo das etapas do processo sele�vo

O recurso audiovisual (datashow) para realização da prova didá�ca será disponibilizado
pela UFC.

Não serão disponibilizados computadores, notebooks ou similares para a prova
didá�ca, bem como pincéis e apagadores, devendo o candidato se responsabilizar por levar
esses recursos, caso necessite.

 

 

Crateús, 08 de novembro de 2022.
 
 

Prof. Lívio Antônio Melo Freire
Diretor do Campus da UFC em Crateús

Documento assinado eletronicamente por LIVIO ANTONIO MELO FREIRE, Diretor de Unidade, em
08/11/2022, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3891610 e o
código CRC C7C757A0.

Referência: Processo nº 23067.050618/2022-65 SEI nº 3891610
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