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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

A COMISSÃO LOCAL DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS DO
CAMPUS REALEZA  TORNA  PÚBLICO  PONTO  DE  PROVA,  HORÁRIO,
ENSALAMENTO  E  ORDEM  DE  APRESENTAÇÃO  PARA  A  PROVA
DIDÁTICA  DO  EDITAL  Nº  40/GR/UFFS/2022  –  PROCESSO  SELETIVO
SIMPLIFICADO 001/REALEZA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR SUBSTITUTO

I - CAMPUS REALEZA
Endereço: Avenida Edmundo Gaievski,  1000 – Acesso: Rodovia PR 182, km 466 –
Realeza – PR.

1 Área de conhecimento 01 -  LIBRAS
1.1 Ponto de Prova:  nº  IX -  A inclusão no Projeto Pedagógico  Institucional  na
UFFS;
a) Sala de recepção dos candidatos: Sala 01 -  https://uffs.webex.com/meet/coord.acad.rl
b) Sala de prova: Sala 02 - https://uffs.webex.com/meet/cleusa.ziesmann
c) Horário de início: 08h30min

Nº de inscrição Nome Ordem de apresentação

002/01/2022 DANILO RAMOS DA ROCHA 1

001/01/2022 LICIARA DAIANE ZWAN 2

OBSERVAÇÕES:
De acordo com o Edital, item 5.6 A Prova Didática ocorrerá de forma remota, através
de  link  a  ser  disponibilizado  aos  candidatos  antecipadamente,  por  e-mail,  pela
plataforma  Cisco  Webex,  Google  Meet  ou  outra  plataforma  de  videochamadas
informada  pela  Comissão  Local  de  Processos  Seletivos.  O  link  da  sala  da
videochamada  será  encaminhado  para  cada  candidato  no  e-mail  cadastrado  no
momento da inscrição. 
5.6.1 Haverá disponibilização de link de 2 (duas) salas remotas, sendo: 
a) A primeira sala (sala 01) receberá todos os candidatos aprovados na Prova de Títulos
em horário único,  a  ser informado pela Comissão Local  de Processos Seletivos na
página do Processo Seletivo; 
b)  A outra sala será destinada à realização individual  da Prova Didática,  conforme
ordem de apresentação indicada na página do Processo Seletivo; 
c) Logo, todos os candidatos deverão se apresentar na Sala 01, no horário indicado para
o início.  Em seguida, serão convocados individualmente a acessar a Sala 02 para a
apresentação de sua Prova Didática; 
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d) O candidato que não estiver presente na sala 01, no momento que for convocado a
apresentar a prova didática na sala 02, será automaticamente excluído do certame e no
mesmo momento será  convocado o próximo candidato  de  acordo com a ordem de
apresentação; 
e) A Sala 01 será aberta até 20 (vinte) minutos antes do horário indicado para
início.

a) Todos os candidatos deverão comparecer, de forma remota à sala virtual de
recepção, no dia 11/02/2022, de acordo com o divulgado acima.

b) O candidato que não estiver presente virtualmente,  no local de prova,  no
momento  que  for  convocado  a  apresentar  a  prova  didática,  será
automaticamente excluído do certame e no mesmo momento será convocado
o próximo candidato.

Realeza/PR, 09 de fevereiro de 2022.

Comissão Local de Processos Seletivos Simplificados do Campus Realeza 


