Coordenadoria do Centro de Seleção

__________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CCS Nº 31, DE 18 DE MAIO DE 2018
Divulga a data e o horário para o sorteio dos temas e convoca os candidatos para as provas didáticas-PSSPS 2018.2-1ª Fase

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO (CCS) da UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
(UFGD) no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria nº 722 de 15/07/2016, que atribui a
competência para gerenciar processos seletivos da UFGD, e o contido no Edital de Abertura CCS nº 08/2018,
processo nº 23005.004596/2018-18, relativos ao Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto da
UFGD, RESOLVE:
1. DIVULGAR que o SORTEIO DE PONTOS para a Prova Didática de cada Área, cuja participação é facultativa
aos candidatos, será realizado nos horários e locais relacionados no ANEXO I deste Edital;
2. Os pontos sorteados serão divulgados, logo após a Sessão Pública e devido registro, no mural da
secretaria das Faculdades e pela Internet - na página do processo seletivo:
https://cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2018-2.
2.1 Os
pontos
e
bibliografia
básica
sugerida
estão
disponíveis
https://cs.ufgd.edu.br/download/2_Pontos%20e%20Bibliografia-2018.2%20V.4_ret.pdf .

no

link

3. CONVOCAR os candidatos com a inscrição homologada para a PROVA DIDÁTICA, que será realizada nos
dias 22 e 23 de maio de 2018, nos locais e horários relacionados no ANEXO I deste edital.
3.1 No sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática, na data e horário estabelecidos pela Unidade
Acadêmica, é obrigatória a presença de todos os candidatos com inscrição homologada.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova didática, com antecedência
mínima de trinta minutos, munido de documento de identificação com foto (original) em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, sua identificação.
5. A prova didática terá duração mínima de 40 e máxima de 60 minutos.

Alessandra Narciso Simão
Coordenadora do Centro de Seleção
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Anexo I – Locais definidos por Área
Unidade
FADIR

Área
Direito Constitucional

Atividade

Local

Data/Horário

Sorteio do tema
para prova didática

Sala da Coordenação do Curso de
Direito/FADIR

21/05/2018
14:00 h
22/05/2018
14:30 h
21/05/2018
08:00 h
22/05/2018
08:00 h

Prova didática

FCH

Geografia, Sociedade e
Natureza

Sala 202/FADIR

Sorteio do tema
para prova didática

Sala de reuniões- piso térreo da FCH

Prova didática

Sala de reuniões- piso térreo da FCH
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