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Informações referente ao ponto sorteado, a sala onde ocorrerá a prova didática e a ordem das apresentações do
concurso público para professor substituto do DFC/UFPB

Vimos pelo presente comunicar que a prova didática ocorrerá de forma virtual, na sala criada para o desenvolvimento
das apresentações perante a banca. As apresentações ocorrerão no dia 03 de maio de 2022 iniciando às 09h00 da
manhã, no endereço criado na Rede Nacional de Pesquisa, abaixo discriminado.

UFPB- Apresentação da aula didática do concurso para área : Finanças

Ponto sorteado : 8) Decisões de Investimento e Orçamento de Capital.

Data e horário: Terça-feira, 03 de maio de 2022, iniciando às 09h00

Link da sala: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/veralc22

Obs.: Solicitamos ao candidato que acesse a sala 3 minutos antes do horário previsto para sua apresentação.

De acordo com § 2º do artigo 7º da a provaInstrução Normativa da PROGEP Nº 01, DE 29 DE JUNHO DE 2021, 
didática na modalidade síncrona terá duração de 30 minutos de apresentação, podendo ser seguida de arguição. Diante
do contexto, reforçamos a ordem, os horários e o tempo das apresentações no quadro 1.

Quadro 1 - Ordem, horário e o tempo das apresentações

Ordem
Horário das
apresentações

Tempo de apresentação CANDIDATO(A)

1 09:00 30 minutos CARITSA SCARTATY MOREIRA

2 09:40 30 minutos THAYNÁ DE OLIVEIRA FERNANDES

Informações importantes:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/veralc22


O link foi criado conforme § 3º da Instrução Normativa PROGEP nº 01, de 29 de junho de 2021. Onde, a ordem de
apresentação da prova didática e o(s) tema(s) serão definidos em sessão pública por webconferência Rede Nacional de
Pesquisa (RNP) com link enviado por e-mail pela Comissão de Seleção aos candidatos e divulgado no site
Departamento e/ou Centro de Ensino.

Informamos que, o conteúdo deste documento atende ao artigo 7º da Instrução Normativa da PROGEP Nº 01, DE
Quando realizada de forma , sugere-se o envio do link da Rede Nacional de29 DE JUNHO DE 2021. síncrona

Pesquisa (RNP) ao candidato por e-mail imediatamente após a sessão pública de sorteio, bem como a divulgação no
site do Departamento/Centro de Ensino, informando: (1) horário da aula; (2) tema;(3) tempo de apresentação; e (4)
ordem de apresentação.

Informamos ainda que, segundo o § 1º da mesma instrução, o candidato será totalmente responsável por prover as
condições tecnológicas para realização da sua prova didática.

Comissão de seleção

(Assinado digitalmente em 02/05/2022 09:43)
ANNA PAOLA FERNANDES FREIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1857272

(Assinado digitalmente em 02/05/2022 10:05)
GILBERTO MAGALHÃES DA SILVA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1296823

(Assinado digitalmente em 02/05/2022 09:41)
VERA LUCIA CRUZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1777745
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