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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 
DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA – EDITAL Nº 48, DE 23 DE ABRIL DE 

2019. 

 

Área/Subárea: VET05491 - Clínica cirúrgica de animais de produção e VET05406 -
Anestesiologia Veterinária. 

Nº de Vagas: 01 (uma) – Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Titulação mínima exigida: Graduação em Medicina Veterinária e Pós-Graduação: Mestrado 
em Medicina Veterinária ou Ciência Animal ou Ciências Veterinárias ou Cirurgia Veterinária 
ou Biotecnologia Animal. 

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

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO 

 

Data Protocolo de Inscrição Candidato Situação 

08/05/2019 23068.027421/2019-17 
JULIANA ALMEIDA NOGUEIRA DA 

GAMA 
Deferida 

10/05/2019 23068.028189/2019-34 CINTHYA DESSAUNE NEVES Deferida 

10/05/2019 23068.028255/2019-76 HIGOR AZEVEDO ASSIS Deferida 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 23 de maio de 2019  

07h:50 - todos os candidatos deverão estar presentes na secretaria do DMVET para o sorteio. 

08h:00 – sorteio da ordem de apresentação dos candidatos e do tema para a prova de 

aptidão didática. (Sala 02 da Pós-graduação no Prédio Administrativo).  

  

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA - DMVET 
                                                                                                      
 

Dia 24 de maio de 2019 (prova de aptidão didática) 

(Sala 01 da Pós-graduação no Prédio Administrativo).   

08h:00 – entrega do pen drive com a aula didática dos candidatos;  

08h:10 - prova didática (1º candidato) 

09h:10 - prova didática (2º candidato) 

10h:10 – prova didática (3º 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 50 minutos, com tolerância máxima de 10 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.  

 

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: até às 18 horas do dia 27 de maio de 2019. 

 

 
Alegre/ES, 13 de maio de 2019. 

 

 
__________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Letícia Leal de Oliveira 
Presidente da Comissão de seleção 


