
                                        
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL  
EDITAL Nº 52, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

Área/Subárea: Ciências Exatas e da Terra (Matemática; Probabilidade e Estatística)/Engenharias 
(Todas)/Ciências Agrárias (Agronomia; Engenharia Agrícola; Recursos Florestais e Engenharia Florestal; 
Ciências e Tecnologia de Alimentos) 

Nº de Vagas: 01 (uma) 

Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Titulação exigida: Graduação em Matemática ou Estatística ou Engenharias ou Agronomia ou 
Engenharia Agrônoma ou Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia 
Florestal ou Engenharia de Alimentos; e Doutorado nas áreas de Ciências Exatas e da Terra 
(Matemática ou Probabilidade ou Estatística) ou Engenharias (todas) ou Ciências Agrárias (Agronomia 
ou Engenharia Agrícola ou Recursos Florestais ou Engenharia Florestal ou Ciência e Tecnologia de 
Alimentos). 

Documentação exigida para inscrição: cópia do documento de identidade e curriculum vitae 
devidamente comprovado.  

 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO 

Data Protocolo de inscrição Candidato Situação 
11/12/2018 23068.084636/2018-54 Laisa Karoline Muller Deferida 
12/12/2018 23068.084888/2018-83 Aline Inacio Alves Deferida 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias 
Departamento de Engenharia Rural 



PROGRAMAÇÃO  

 

Sorteio da Prova de Aptidão Didática 

Dia 19 de dezembro de 2018. 

08h - todos os candidatos deverão estar presentes na secretaria do Departamento de Engenharia Rural 
para o sorteio do tema para a prova de aptidão didática.  

 

Data da Prova de Aptidão Didática 

Dia 20 de dezembro de 2018. 

08h – sorteio da ordem de apresentação dos candidatos 

08h10min - prova didática (1º candidato)  

09h10min - prova didática (2º candidato)  

 

SOBRE AS PROVAS  

1. Prova didática 

- Caráter eliminatório e classificatório;  

- Realizada em sessão pública, vedada a presença aos demais candidatos;  

- Consistirá de uma aula teórica, ministrada em nível de graduação, sobre assunto incluído no 
programa do concurso, sorteado com 24 horas de antecedência;  

- A prova terá duração máxima de 45 minutos, com tolerância máxima de 5 minutos;  

- Cada candidato deverá apresentar um plano de aula antes do início da mesma, entregando uma cópia 
para cada membro da comissão examinadora;  

- Será disponibilizado quadro branco, caneta para quadro branco, apagador e projetor. Em caso de falta 
de energia ou se o próprio candidato desligar os equipamentos acidentalmente, serão mantidos o 
cronograma e tempo transcorrido de aula.  

- O resultado da prova didática será divulgado, no dia 20 de dezembro de 2018, no site 
www.alegre.ufes.br  



 

2. Prova de títulos  

- Caráter apenas classificatório;  

- A análise do curriculum vitae será conduzida de acordo com os itens e as respectivas pontuações 
estabelecidas na tabela para este fim, constantes do Anexo IV da Resolução 41- 2011/ CEPE - UFES.  

 

RESULTADO FINAL: O resultado final será divulgado, no dia 20 de dezembro de 2018, no site 
www.alegre.ufes.br  

  

Alegre/ES, 13 de dezembro de 2018. 

 

Prof.ª Dr.ª Camila Aparecida da Silva Martins 
Presidente da Comissão de Seleção 

 

 

 


