UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 121/2019 – DEPARTAMENTO DE ARQUIVOLOGIA
Data
25/11/2019

02/12/2019
09/12/2019

03/02/2020

04/02/2020

05/02/2020

06/02/2020

Evento
Divulgação do
deferimento das
inscrições
Prazo máximo para
recurso das
inscrições
indeferidas
Divulgação da
análise dos recursos
Prova escrita
(eliminatória e
classificatória)
Divulgação do
resultado da prova
escrita
Sorteio do tema da
prova de aptidão
didática e entrega de
currículo
documentado
Prova de aptidão
didática (eliminatória
e classificatória) e
entrega de Plano de
Trabalho em 5
(cinco) vias
Divulgação do
resultado da prova
de aptidão didática
Divulgação do
resultado da prova
de títulos
Apresentação dos
Planos de Trabalho
(classificatória)

07/02/2020

Divulgação do
Resultado Final

Horário

Local

14 h
13 h às 19 h

Departamento de
Arquivologia

do

Observações
mural do Departamento

de

Arquivologia

e

pelo

sítio

Secretaria Unificada
de Departamentos
(SUD)

14h
14 h - Sorteio do tema da prova
14h15min - Consulta individual a material
bibliográfico do candidato no próprio recinto
de realização da prova.
De 15h15min as 18h15min - Prova escrita
11 h – divulgação dos resultados da prova
escrita
14 h - Sorteio do tema da prova de aptidão
didática
14h15min - Entrega de currículo com
respectivos documentos comprobatórios
14h - Sorteio da ordem dos candidatos para a
prova de aptidão didática e entrega do Plano
de Trabalho
Prova a partir de 14h15min e de acordo com
o sorteio da ordem dos candidatos
11 h – divulgação dos resultados da prova de
aptidão didática
11h15min – divulgação dos resultados da
prova título
14 h – Sorteio da ordem de apresentação dos
candidatos
14h15min – apresentação dos planos de
trabalho de acordo com sorteio
16 h – divulgação do resultado final

Margarete Farias de Moraes
Coordenação do Colegiado de Arquivologia
Presidente da Comissão de Seleção e de Inscrição

Vitória, 11 de outubro de 2019.

A divulgação será através
http://www.arquivologia.ufes.br

Departamento de
Arquivologia
Sala 616 do ED. VI
do CCJE
Departamento de
Arquivologia

A divulgação será através do mural do Departamento de Arquivologia e pelo sítio
http://www.arquivologia.ufes.br
Durante o período de consulta individual, o candidato poderá ter acesso ao material bibliográfico,
anotações e assemelhados, sendo vedada a utilização de quaisquer meios eletrônicos. Deve-se
considerar a bibliografia indicada
A divulgação será através
http://www.arquivologia.ufes.br

do

mural

do

Departamento

de

Arquivologia

e

pelo

sítio

Sala 616 do ED. VI
do CCJE

Somente participarão da prova de aptidão didática os candidatos classificados na prova escrita na
proporção de 5 (cinco) candidatos para cada vaga disponível no concurso.
O currículo deve ser no padrão da Plataforma Lattes, devidamente documentado (por cópias
simples, paginadas e rubricadas pelos próprios candidatos) e abrangendo os últimos 10 (dez) anos.

Sala 616 do ED. VI
do CCJE

A prova de aptidão didática consistirá de uma aula ministrada sobre um dos temas incluídos no
Programa do concurso, em sessão, com duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 60
(sessenta) minutos, sob pena de desclassificação. Cada candidato deverá entregar para cada
membro da comissão examinadora o respectivo plano de aula antes do início da sua prova.

Departamento de
Arquivologia
Departamento de
Arquivologia
Sala 616 do ED. VI
do CCJE
Departamento de
Arquivologia

A divulgação será através
http://www.arquivologia.ufes.br

do

mural

do

Departamento

de

Arquivologia

e

pelo

sítio

A divulgação será através
http://www.arquivologia.ufes.br

do

mural

do

Departamento

de

Arquivologia

e

pelo

sítio

e

pelo

sítio

Cada candidato terá 30 (trinta) minutos para apresentar seu plano de trabalho.

A divulgação será através
http://www.arquivologia.ufes.br

do

mural

do

Departamento

de

Arquivologia

