
SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO – PROGRAMAÇÃO 
(EDITAL 04/2017) 

 
Prezados candidatos à vaga de Professor Substituto no DE/UFJF, 
 
Abaixo segue programação provisória e outras informações sobre a Seleção. Salientamos que a 
programação poderá ser modificada de acordo com o andamento das provas, já que as provas escrita e 
didática são eliminatórias. 
 
Dia 20/03/17 
8:00 - Abertura no Departamento de Estatística (ICE) e sorteio do ponto da prova escrita. 
8:30 às 9:30 - Prazo para os candidatos estudarem sobre o ponto da prova escrita. 
9:30 às 13:30 - Prova escrita. 
13:30 às 14:00 - Sorteio do ponto da prova didática e ordem de apresentação. 
14:00 às 14:30 - Prazo para vista das provas escritas. 
18:00 – Divulgação do resultado da prova escrita 
 
Dia 21/03/17 
14:00 - Provas didáticas (50 minutos por candidato). 
19:00 - Divulgação do resultado da prova didática. 
 
Dia 22/03/17 
8:00 - Análise pela Banca dos títulos e currículos. 
9:30 - Entrevistas. 
12:00 - Resultado final. 
 
Dependendo do andamento das provas, serão efetuados ajustes no horário, que serão comunicados a todos 
vocês no decorrer do concurso. 
 
Informações adicionais: 
 
- A prova escrita será precedida de uma hora de consulta a qualquer material que o candidato tiver trazido, 
inclusive notebooks (não haverá acesso à Internet). Nesse prazo, o candidato deve tomar notas, que depois 
serão anexadas à prova. Acabado esse prazo de 01 hora, as provas serão distribuídas, e os alunos terão 4h 
para resolvê-las. Nesse período, só será então permitida consulta às notas tomadas previamente; 
 
- Devido à longa duração da prova, sugiro que vocês tragam algo para comer (lanches, bebidas...); 
 
- Durante a resolução das questões, não será permitido o uso de computadores; embora seja permitido o uso 
de calculadoras; 
 
- Depois da realização da prova, será dado um prazo de meia hora para vista das provas por qualquer pessoa 
interessada. Antes da correção, qualquer pessoa (candidatos ou não) poderá ver as provas feitas; 
 
- Para a realização da prova didática, os candidatos terão acesso a quadro, retro-projetor e computador com 
datashow (sistema operacional: Windows XP). Se o candidato for usar Powerpoint, sugiro que traga o arquivo 
num pendrive; contudo, também é bom deixar uma cópia na Internet, para o caso de haver problemas com o 
pendrive.  
 
Atenciosamente, 
 
Lupércio F. Bessegato 
(Chefe do Departamento de Estatística da UFJF) 


