
 
CRONOGRAMA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL Nº 41/2021/DDP - Processo: 23080.014222/2021-03 
Campo de conhecimento: Arquitetura de Sistemas de Computação. 

Data Horário Atividade Informações 
13/05/2021 14h00 Envio do link de acesso à sala virtual 

para a realização da Prova Didática 
(Apenas será permitido o acesso do 
candidato, do secretário e da banca 
examinadora à sala virtual).  

Os candidatos 
receberão o link por 

e-mail. 

14/05/2021 08h00 Prazo final para o recebimento do e-mail 
de cada candidato com o plano de aula 
para a Prova Didática e os documentos 
para a Prova de Títulos. O candidato que 
não realizar a entrega da documentação 
no prazo determinado estará eliminado 
do certame. 

O candidato deve 
encaminhar os 

documentos para o e-
mail: 

ine@contato.ufsc.br 

Prova Didática por ordem de inscrição* 
 

Data Horário Candidato Informações 
14/05/2021 15h00  

Ricardo Ferreira Vilela 
 

A prova didática 
ocorrerá na sala 

virtual cujo link será 
encaminhado por e-
mail aos candidatos. 

  

14/05/2021 16h00  
Douglas Hiura Longo 

Data Horário Atividade Informações 
14/05/2021 17h00 Prova de Títulos. A prova de Títulos 

será realizada por meio de reunião 
virtual conjunta entre os membros da 
comissão examinadora. 

Reunião virtual via 
Conferência Web 

17/05/2021 14h00 Divulgação dos Resultados Publicação no site: 
https://ine.ufsc.br/  

Observações: * Para a prova didática, o candidato poderá solicitar seu ingresso na sala 5 
minutos antes do seu horário predefinido no cronograma. O candidato terá 10 minutos de 
tolerância, contados do horário previsto para sua prova didática, para ingressar na sala 
virtual, e após esse período será considerado eliminado do processo seletivo. 

 
              Florianópolis, 12 de maio de 2021 
 
 

_____________________________________ 
Frank Augusto Siqueira 

Presidente da Comissão Examinadora 
PORTARIA Nº 007/INE/2021 
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