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Edital nº 101/2019/DDP 

 

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina torna público 
o cronograma de provas do concurso público para o Departamento de Patologia/Campus de Florianópolis, de que 
trata o Edital n° 020/DDP/2019, para o campo de conhecimento: Toxicologia/Análise Toxicológica. 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

26/08/2019 

08h00min 
Instalação dos Trabalhos com a presença de 
todos os candidatos 

Bloco “I”, Sala I 010 (mini 
auditório) – piso térreo 

08h20min  

Prova Escrita com duas questões elaboradas pela 
banca. Bloco “I”, Sala I 010 (mini 

auditório) – piso térreo 
 

Início da Prova Escrita 
Limite de páginas para a resposta da prova 
escrita: 10 páginas. 

27/08/2019 11h50min Divulgação da lista de aprovados na prova escrita  
Mural do Departamento 

de Patologia e no link:  
www.ptl.ufsc.br 

28/08/2019 11h50min Término do prazo para interposição de recursos
1
 

Direção do Centro de 
Ciências da Saúde 

Sala C 023 (piso térreo) 

28/08/2019 

14h00min 

Divulgação do cronograma ajustado.  
Reunião com a banca e todos os candidatos 
aprovados na prova escrita para divulgação do 
cronograma ajustado.  

Mural do Departamento 
de Patologia e no link:  

www.ptl.ufsc.br  
 

Bloco “I”, Sala I 010 
(miniauditório) – piso 

térreo 
 
 

14h15min 
Início do sorteio do ponto para prova didática e 
entrega dos documentos por ordem de inscrição 
dos candidatos aprovados na prova escrita. 

28/08/2019 
a 

05/09/2019 

Período em que ocorrerá o sorteio do ponto para a Prova Didática e Entrega dos Documentos, 
a Prova Didática, a Apresentação do Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo, 
Prova de Títulos e a Sessão de apuração do resultado do concurso. As datas e horários dessas 
etapas serão divulgados no cronograma ajustado no dia 28/08/2019. 

Observações: 
1: Observado o horário de funcionamento.  
2: Este cronograma foi elaborado pelo Departamento de Patologia. As dúvidas sobre este cronograma deverão ser 
encaminhadas para o e-mail: ptl@contato.ufsc.br 
3: O candidato deverá realizar a leitura atenta da seção: 7. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO do Edital 020/DDP/2019. 
4: O Departamento de Patologia disponibilizará para a Prova Didática e para a Apresentação do Projeto de Atividades 
Acadêmicas e Memorial Descritivo, bloco de papel flip-chart (cor branca) fixado em cavalete, relógio, computador e Datashow. 
O candidato será responsável pela transposição dos seus arquivos do pen drive para o computador fornecido pelo 
departamento, sendo permitido ao candidato trazer o seu próprio equipamento (Datashow e notebook), assumindo a 
responsabilidade pela instalação e funcionamento dos mesmos.  

Florianópolis, 24 de julho de 2019. 
 

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA 
Diretora 

 


