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Aviso nº 1/2021-CCRATEUS-CHEFIA/CCRATEUS/REITORIA

Crateús, 09 de abril de 2021.

  
 

 
EDITAL Nº 98/2020, CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

 
CRONOGRAMA

Setor de estudo: Geotecnia  
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE
03/05/2021 08h - 12h Prova escrita subje�va
05/05/2021 13h Divulgação do resultado da prova escrita subje�va
05, 06, 07 e 10/05/2021 
 

A par�r de 13h30min do
dia 05/05/2021

Sorteio da ordem dos candidatos e dos 
temas das provas didá�cas

06, 07, 08 e 11/05/2021 
 

A par�r de 13h30min 
do dia 06/05/2021 Provas Didá�cas

11/05/2021 A par�r de 18h Resultado das Provas Didá�cas
12/05/2021 8h Entrega dos �tulos
13/05/2021 A par�r de 16h Sessão pública para divulgação do resultado final

 

                              OBSERVAÇÕES:

                      As datas acima citadas podem sofrer ajustes de acordo com as necessidades inerentes ao
processo seletivo, em comum acordo com a comissão julgadora. Tais alterações, se for o caso, serão
divulgadas no site do campus e poderão ocorrer a depender do relativo número de candidatos classificados
para cada fase respectiva do concurso. Há também possibilidade de ajustes devido às condições sanitárias
vigentes na época.      
                      O local de realização das provas será divulgado posteriormente.
                      Os candidatos deverão comparecer no local de realização das provas usando adequadamente
máscara de proteção e devem manter o distanciamento social por conta da pandemia de COVID - 19.
                      O recurso audiovisual (Datashow) para realização da prova didática será disponibilizado pela
UFC, bem como pincéis e apagadores.
                      Não serão disponibilizados computadores, notebooks ou similares para a prova didática,
devendo o candidato se responsabilizar por levar o seu, caso necessite.                                         

 

 
Crateús, 09 de abril de 2021.

 

Prof. Lívio Antônio Melo Freire
Diretor do Campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús 

 

Documento assinado eletronicamente por LIVIO ANTONIO MELO FREIRE, Diretor de Unidade, em
09/04/2021, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1883046 e o código CRC 36F84726.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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