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SELEÇÃO PÚBLICA DE PROVAS E TÍTULOS PARA DOCENTE SUBSTITUTO 

EDITAL Nº 108, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Bioética, Educação das relações étnico-raciais, Proteção da 

Propriedade Intelectual, Bases do empreendedorismo 

 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e regida pelo Edital n. 108, de 28 de dezembro 

de 2016, publicado no DOU n.250 em 29 de dezembro de 2016 e pela Resolução CONSEPE 

n.02/2002 e demais instrumentos normativos pertinentes e 

 

CONSIDERANDO o número de inscrições deferidas (30 - trinta); 

 

ESTABELECE os procedimentos para realização das provas didáticas nos termos e 

calendarização seguintes: 

 

 

 A etapa de prova didática realizar-se-á em três dias (Dia 1 – sorteio, Dia 2 – Prova 

didática GRUPO 1, Dia 3 – Prova didática GRUPO 2); 
 

 Cada Grupo de apresentação (1 e 2) será composto por 15 candidatos; 
 

 As provas serão realizadas no turno da manhã e tarde; 
 

 No primeiro dia (02.02.17) será realizado o sorteio da composição dos grupos (1 e 2) e 

horários previstos de apresentação, assim como o ponto da prova do Grupo 1; 
 

 Salienta-se que todos os inscritos deverão comparecer ao sorteio; 
 

 No segundo dia (03.02.17) será realizado o sorteio do ponto prova do Grupo 2; 
 

 A Prova Didática, de caráter eliminatório, terá duração de 50 minutos, sendo 40 minutos 

dedicados à exposição do candidato e 10 minutos dedicados à arguição por parte da 

Comissão de Seleção; 
 

 A prova didática será realizada em sessão pública com gravação de áudio e vídeo, vedada 

a presença dos demais candidatos; 
 

 No horário previsto para o início da aula, TODOS os candidatos do dia/grupo deverão 

entregar o material didático, não sendo permitida a edição das aulas após sua entrega. 

Esta medida visa permitir o mesmo tempo de preparo da aula para todos os candidatos; 
 

 Como recursos didáticos, o Departamento de Biotecnologia oferecerá computador (PC), 

projetor, quadro branco e pincel atômico; 
 

 Demais datas, prazos e horários encontram-se dispostos detalhadamente na 

calendarização abaixo descrita; 
 

 Os eventuais casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção. 

  



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
DEPARAMENTO DE BIOTECNOLOGIA 

 
 

 
Departamento de Biotecnologia – Centro de Biotecnologia – UFPB – Campus I 
Cidade Universitária – CEP 58051-900 Fones: (83) 3216-7173 João Pessoa/PB   

 
 Página 2 de 3 

 

 

CALENDÁRIO DETALHADO 

 

 

Etapa Data e Horário Local 

Sorteio dos candidatos para 

compor os dois grupos de prova 

didática, sendo 15 candidatos 

por grupo 

02/02/2017 às 8:00 Auditório do CBiotec 

Sorteio do ponto para o primeiro 

dia de prova didática (Grupo 1) 

02/02/2017 às 8:10 Auditório do CBiotec 

Sorteio do ponto para o segundo 

dia de prova didática (Grupo 2) 

03/02/2017 às 8:00 Auditório do CBiotec 

Prova didática (primeiro dia – 

Grupo 1 – turno da manhã) 

03/02/2017 às 8:10 Auditório do CBiotec 

Prova didática (primeiro dia – 

Grupo 1 – turno da tarde) 

03/02/2017 às 13:30 Auditório do CBiotec 

Prova didática (segundo dia – 

Grupo 2 – turno da manhã) 

04/02/2017 às 8:10 Auditório do CBiotec 

Prova didática (segundo dia – 

Grupo 2 – turno da tarde) 

04/02/2017 às 13:30 Auditório do CBiotec 

Divulgação dos resultados da 

prova didática 

06/02/2017 às 12:00 Quadro de avisos do CBiotec e 

www.cbiotec.ufpb.br/depbiotec 

Prazo para pedido de 

reconsideração 

24 (vinte e quatro) 

horas para fazê-lo, a 

contar da data da 

divulgação da nota 

provisória de cada 

etapa 

Sala 08 do Bloco 

Administrativo do CBiotec 

Análise de pedido de 

reconsideração 

09/02/2017 das 8:00 às 

12:00 

Auditório do CBiotec 

Exame de títulos 10/02/2017 às 8:00 Auditório do CBiotec 

Divulgação dos resultados do 

exame de títulos 

10/02/2017 às 14:00 Quadro de avisos do CBiotec e 

www.cbiotec.ufpb.br/depbiotec 

Pedido de Reconsideração 24 (vinte e quatro) 

horas para fazê-lo, a 

contar da data da 

divulgação da nota 

provisória de cada 

etapa 

Sala 08 do Bloco 

Administrativo do CBiotec 

Divulgação do Relatório 

Conclusivo 

13/02/2017 às 8:00 Quadro de avisos do CBiotec e 

www.cbiotec.ufpb.br/depbiotec 
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Prazo para recurso contra o 

Relatório Conclusivo 

10 (dez) dias a contar 

da ciência da 

divulgação do 

resultado final 

Secretaria do Departamento de 

Biotecnologia/CBiotec 

 

 

João Pessoa, 18 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

Jailson José Gomes da Rocha 
Presidente da Comissão de Seleção 

SIAPE 1982955 

 


