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AJUSTE DO CRONOGRAMA DE PROVAS 

(ATENÇÃO Departamentos/bancas: antes de definir o horário de início das atividades, lembrem-se 
que o candidato deverá chegar antes do horário para realizar os procedimentos de biossegurança) 
 

Data Horário Atividade Local 

14/02/2023 
 
 

10h 

Sorteio do ponto para a Prova 
Didática e entrega de documentos 
 
inscrição 46240007 – Candidata  
Zuleica Pretto 
 

Sala 307, bloco B, andar térreo, do 
CFH/UFSC. 

14/02/2023 11h Prova de Títulos  
Sala 307, bloco B, andar térreo, do 

CFH/UFSC. 

15/02/2023 10h  

Prova didática 
 
inscrição 46240007 – Candidata  
Zuleica Pretto 
  

Sala 307, bloco B, andar térreo, do 
CFH/UFSC. 

16/02/2023 
 
 

10h 

Apresentação do projeto de 
atividades acadêmicas e memorial 
descritivo 
 
inscrição 46240007 – Candidata  
Zuleica Pretto 
  

Sala 307, bloco B, andar térreo, do 
CFH/UFSC. 

17/02/2023 10h 
Sessão pública para apuração do 
resultado do concurso 

Link da sala virtual: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/
concurso-publico-do-magisterio-superior-
departamento-de-psicologia-campo-de-
conhecimento-intervencao-
terapeuticapsicologia-fenomenologica-
existencialista 

 

Observações:  
 
1 O candidato deverá realizar a leitura atenta do Edital nº 095/2022/DDP e demais Editais 
Complementares disponíveis no site do concurso. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-do-magisterio-superior-departamento-de-psicologia-campo-de-conhecimento-intervencao-terapeuticapsicologia-fenomenologica-existencialista


 
 

 
2 O candidato, que não apresentar o comprovante de vacinação, deve estar atento que deverá 
apresentar novo resultado de exame negativo na frequência de 5 (cinco) dias úteis, quando o 
concurso se estender por mais de 5 (cinco) dias, conforme determina o edital.   
 
3 Para as etapas de Sorteio do Ponto para Prova Didática, Prova Didática e Apresentação do 
Projeto de Atividades Acadêmicas e do Memorial Descritivo o candidato deverá se apresentar no 
máximo dez minutos de antecedência do seu horário, indicado neste ajuste de cronograma de 
provas, para que sejam cumpridos os procedimentos do Guia de Biossegurança. 
 
4 O Departamento de Psicologia disponibilizará os seguintes equipamentos para a Prova Didática e 
para a Apresentação do Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo: quadro branco, 
computador e datashow.  
 
4.1 Será permitido ao candidato trazer o seu próprio equipamento para a Prova Didática e para a 
Apresentação do Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo: computador, notebook 
e datashow. 
 
4.2 O Departamento de Psicologia não se responsabilizará pela instalação dos equipamentos ou 
por seu adequado funcionamento. 
 
5 Após a sessão de apuração do resultado do concurso, a solicitação de cópia dos documentos e 
filmagens indicados no Edital deverá ser encaminhada para o e-mail do Departamento de 
Psicologia: depto.psicologia@contato.ufsc.br. 
 
6 As dúvidas sobre este Ajuste de Cronograma deverão ser encaminhadas para o e-mail do  
Departamento de Psicologia: depto.psicologia@contato.ufsc.br. 
 
 
 

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2023. 
 
 

___________________________________ 
Profª. Dra. Magda do Canto Zurba - UFSC 

Presidente da Banca 
 
 

___________________________________ 
Profª. Dra. Katia Maheirie - UFRN 

Membro da Banca 
 

___________________________________ 
Prof. Dr. Almir Pedro Sais - CESUSC 

Membro da Banca 
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