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!

PORTARIA Nº 003/ANT/2018, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018.

O CHEFE EM EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, no uso de
suas atribuições e conforme a Portaria nº112/2017/GR,

!
!

RESOLVE:
Publicar o CRONOGRAMA do Processo Seletivo, com as datas e locais de
instalação dos trabalhos, sorteio dos pontos, aplicação das provas didáticas, cálculo das
médias e divulgação dos resultados.

!
1)
!

INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROCESSO SELETIVO:

Local: Sala 324– Bloco B (CFH)
19 de fevereiro de 2018, às 8h.

!

A ordem do sorteio de pontos e de realização das provas didáticas será baseada na lista de
presença do/as candidato/as nesta Sessão e divulgada na mesma. IMPORTANTE: A
presença de todo/as o/as candidato/as é obrigatória na abertura da Sessão. A ausência
do/a candidato/a implicará na sua desclassificação imediata.

!
!
2) SORTEIO DE PONTOS:
!

Local: Sala 324– Bloco B (CFH)
Início: 19 de fevereiro de 2018, às 8:50h.
Final previsto: 20 de fevereiro de 2018 (após o sorteio do/a ultimo/a candidato/a).

!

O sorteio será baseado na lista de presença da sessão de Instalação.
A ordem do sorteio dos pontos segue a ordem (alfabética) da lista de inscrição.
IMPORTANTE: Os currículos e suas comprovações devem ser entregues à banca no
momento do sorteio dos pontos.

!
!

3) APLICAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA:

!

Local: Sala 324– Bloco B (CFH)
Início: 20 de fevereiro de 2018, às 9h (24h depois do sorteio de ponto do/a candidato/a).
Final previsto: 21 de fevereiro de 2018 (após realização da prova do/a ultimo/a candidato/a).
A ordem de aplicação da prova didática segue a ordem do sorteio dos pontos.
IMPORTANTE: A prova didática, de caráter classificatório e com duração de quarenta
a quarenta e cinco minutos, consistirá de uma aula sobre o ponto sorteado.

!
!
4) CÁLCULO E FECHAMENTO DAS MÉDIAS:
!
22 de fevereiro de 2018 – Procedimento interno.
!
!
!
5) ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
!
Até 23 de fevereiro de 2018, às 18h, na porta e na página Internet do Departamento de
Antropologia: http://www.ant.cfh.ufsc.br

!
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