
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

CALENDÁRIO DAS PROVAS E BANCA EXAMINADORA  

Edital nº 001/2019 – Professor Substituto 

 

Departamento/Núcleo:  

Departamento de Letras Libras  
Campus:  

São Cristóvão 

Matérias de Ensino:  

Libras 

Disciplinas:  

Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Data Horário Atividade Local (sala, 

prédio, 

campus) 

Endereço do 

campus 

26/02/2019 8h Apresentação de todos os 

candidatos, 

impreterivelmente às 8h, 

para tomarem ciência da 

ordem da prova didática. 

O candidato que não 

comparecer neste horário 

estará automaticamente 

desclassificado. 

Sala 005 do 

Depto de 

Letras Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida 

Marechal 

Rondon, s/n, 

Bairro Rosa 

Elze, São 

Cristóvão – SE 

26/02/2019 8h15 Definição da ordem de 

apresentação da prova 

didática, por dia, turno e 

horário, de acordo com a 

ordem de inscrição dos 

candidatos. 

26/02/2019 8h30 Início das provas didáticas 

do período da manhã. 

26/02/2019 13h30 Início das provas didáticas 

do período da tarde. 

27/02/2019 A partir 

das 8h30 

Análise de currículos – com 

a presença dos candidatos 
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COMISSÃO EXAMINADORA 

MEMBROS FUNÇÃO INSTITUIÇÃO 

Prof. Dr Edivaldo da Silva Costa  Presidente UFS 

Profa. Ma Mônica de Gois Silva Barbosa Membro UFS 

Profa. Ma Alzenira Aquino de Oliveira Membro UFS 

Prof. Dr. Fernando de Mendonça Membro suplente UFS 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Serão disponibilizados os seguintes recursos didáticos: data show, quadro branco e 

pincel. 

Obs: A UFS não se responsabilizará por qualquer problema de ordem técnica, falha ou 

defeito nos equipamentos, bem como por incompatibilidade com material dos 

candidatos. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Os candidatos devem se apresentar ao local de prova com 1 hora de antecedência.  

 

De acordo com o §3º do Art. 8º da Resolução nº 06/99/CONSU, a ordem de 

apresentação dos candidatos deverá obedecer à ordem de inscrição, e essa ordem de 

apresentação será feita, diariamente, dentre os candidatos presentes. 

Independentemente da ordem de apresentação, no dia em que farão a prova, todos os 

candidatos deverão comparecer ao Auditório do Departamento de Letras Libras, Sala 

005, Campus São Cristóvão, às 8h, para aqueles que farão a prova pela manhã, e às 13h, 

para aqueles que farão a prova à tarde.  

Os candidatos que não comparecerem nos horários determinados estarão 

eliminados do processo seletivo.  

 

Para avaliação da prova didática serão adotados os seguintes critérios:  

• Conhecimento do assunto;  

• Capacidade de síntese;  

• Clareza de exposição;  

• Correção e adequação da linguagem;  

• Capacidade de questionar;  

• Plano de aula;  

• Elaboração e execução do planejamento;  

• Cumprimento do tempo. 

 

Para participar da Avaliação do Currículo, o candidato deverá submeter 01 (uma) via do 

seu currículo, devidamente atualizado, comprovado e encadernado, à Comissão 

Examinadora, no momento da realização da sua prova didática. 
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