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COMUNICADO Nº 01/2021 – Comissão de seleção            

 

Vitória, 21 de setembro de 2021. 

 

Aos/às candidatos e candidatas 

 
Assunto: Orientações sobre a prova de aptidão didática 

 

Prezados/as candidatos/as, 

 

A Comissão de seleção apresenta as seguintes orientações sobre a prova de aptidão didática 

do Edital nº 133/2021 – PROGEP/UFES (Área: Educação/ Educação das Relações Étnico-

Raciais): 

1. O tema de apresentação da prova de aptidão didática será sorteado em sessão pública 

por webconferência no dia 05 de outubro, às 8 horas; 

2. O link de acesso à sala da webconferência para a realização do sorteio do tema é: 

meet.google.com/dem-ktyy-eyb. 

3. O sorteio da ordem de exibição dos vídeos contendo as gravações das aulas será no 

dia 06 de outubro, às 9 horas; 

4. O link de acesso à sala da webconferência para a realização do sorteio da ordem de 

apresentação e exibição dos vídeos é: meet.google.com/ghz-ptxg-nph.  

A seguir, encaminhamos o cronograma retificado, que também está disponível no sítio 

eletrônico do Centro de Educação: https://ce.ufes.br/edital-no-133-de-20-de-agosto-de-

2021 
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CRONOGRAMA RETIFICADO 
 
 

ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 
De maneira complementar, destacamos que todas as demais orientações acerca do formato 

e envio do vídeo da aula gravada da prova de aptidão didática constam no Edital nº 133/2021 

– PROGEP/UFES (Área: Educação/ Educação das Relações Étnico-Raciais) e na Instrução 

Normativa Conjunta nº 01/2020-PROGEP-STI/UFES. 

 

Profa. Dra. Débora Cristina de Araujo (presidenta) 
Profa. Dra. Ozirlei Teresa Marcilino (membro) 

Prof. Dr. Gustavo Henrique Araújo Forde (membro) 

Atividade Data e Horário 

Inscrições 30 de agosto a 08 de setembro 

Divulgação do deferimento das inscrições 13 de setembro  

Recurso 14 e 15 de setembro 

Resultado após recurso 16 de setembro 

Sorteio do ponto da prova didática e da sequência 

de exibição dos vídeos 

05 de outubro, às 9h  

Envio do link do vídeo pelos candidatos ao e-

mail do departamento 

No prazo de até 24h contados a partir 

do encerramento da sessão pública 
do sorteio do ponto 

Prova de aptidão didática 06 de outubro, a partir das 9h 

Análise do Currículo 07 de outubro 

Resultado 08 de outubro 

Recurso 09 e 10 de outubro 

Resultado Final 11 de outubro 

Atividade Data e Horário 

Inscrições 30 de agosto a 08 de setembro 

Divulgação do deferimento das inscrições 13 de setembro  

Recurso 14 e 15 de setembro 

Resultado após recurso 16 de setembro 

Sorteio do ponto da prova didática 05 de outubro, às 8h 

Envio do link do vídeo pelos candidatos ao e-

mail do departamento 

No prazo de até 24h contados a partir 

do encerramento da sessão pública 
do sorteio do ponto 

Sorteio da sequência de exibição dos vídeos 06 de outubro, às 9h 

Prova de aptidão didática 06 e 07 de outubro, a partir das 9h30  

Análise do Currículo 07 de outubro 

Resultado 08 de outubro 

Recurso 09 e 10 de outubro 

Resultado Final 11 de outubro 

Este documento foi assinado digitalmente por DEBORA CRISTINA DE ARAUJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270724?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270738?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por OZIRLEI TERESA MARCILINO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270943?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DEBORA CRISTINA DE ARAUJO - SIAPE 1017519
Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE/CE
Em 21/09/2021 às 09:52

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270724?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por DEBORA CRISTINA DE ARAUJO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270724?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270738?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por OZIRLEI TERESA MARCILINO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270943?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE - SIAPE 2173107
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania - PROAECI
Em 21/09/2021 às 09:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270738?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO FORDE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270738?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por OZIRLEI TERESA MARCILINO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270943?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
OZIRLEI TERESA MARCILINO - SIAPE 3155504
Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE/CE
Em 21/09/2021 às 13:07

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270943?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por OZIRLEI TERESA MARCILINO
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/270943?tipoArquivo=O


