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SECRETARIA DE ÁREAS DA FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL DE CRONOGRAMA N. N. 02/2020, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O diretor/chefe do(a) Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 3, de 04 de
janeiro de 2018, seção 3, páginas 25 e 26, o Edital de Abertura n. 112/2020, de 30/09/2020, e o Estatuto da Universidade de Brasília, publicado no DOU n. 7, de 11/01/1994 e suas alterações, torna público a
Aceitação das Inscrições, a Composição da Comissão Examinadora e o Cronograma de aplicação das provas referentes ao processo seletivo de Professor Substituto, na área de Neonatologia.

Comissão examinadora:
José Alfredo Lacerda de Jesus - Presidente
Karina Nascimento Costa - membro efetivo
Geraldo Magela Fernandes - membro efetivo
João da Costa Pimentel Filho - membro suplente

Inscrições Homologadas (número de inscrição e nome em ordem alfabética):

202009002746 - ANTONIO CORREIA DA SILVA
(Link para a sala virtual do candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0a09fd016e5e4d299630d1334ef68703%40thread.tacv2/candidato%2520Antonio%2520Correia%2520da%2520Silva?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002739 - FELIPE MOTTA
(Link para a sala virtual do candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a06018cd75378449fa2261a89356b45bf%40thread.tacv2/candidato%2520FELIPE%2520MOTA?groupId=cef3890b-ed8a4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002782 - FERNANDA REGINATTO BAU
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6619213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000252&infra_hash=fa7c9c69a243d3d87d34886…
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(Link para a sala virtual do candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a78a056f277334c8c8a6d360a85593103%40thread.tacv2/candidata%2520FERNANDA%2520REGINATTO%2520BAU?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002750 - ISOLINA JANUARIA SOUSA MOREIRA LIMA
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a49cd2e345ac24a21ac8c60bf5124d63f%40thread.tacv2/candidata%2520ISOLINA%2520JANUARIA%2520SOUSA%2520MOREIRA%2520LIMA?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002757 - JAQUELINE CRUZ IANNACCONE
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6d035e9f74b94a019cb55a8e7ffb841c%40thread.tacv2/Candidata%2520JAQUELINE%2520CRUZ%2520IANNACCONE?groupId=cef3890bed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002778 - KALINY CRISTINE TREVEZANI DE SOUZA
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa04d23c7030e47768998ca9c41342ba9%40thread.tacv2/Candidata%2520KALINY%2520CRISTINE%2520TREVEZANI%2520DE%2520SOUZA?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002751 - LARA VIEIRA DA SILVA MEIRA
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acfcd609a838e46c496e8a6662e35457f%40thread.tacv2/Candidata%2520LARA%2520VIEIRA%2520DA%2520SILVA%2520MEIRA?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002780 - MARIA EDUARDA CANELLAS DE CASTRO
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a94995636e4714840a5d37e6022d6ef56%40thread.tacv2/Candidata%2520MARIA%2520EDUARDA%2520CANELLAS%2520DE%2520CASTRO?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002775 - NELSON DINIZ DE OLIVEIRA
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6619213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000252&infra_hash=fa7c9c69a243d3d87d34886…
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(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20f3c142162b4955a52e56f939cde362%40thread.tacv2/Candidato%2520NELSON%2520DINIZ%2520DE%2520OLIVEIRA?groupId=cef3890bed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

202009002764 - RENATA VASQUES PALHETA AVANCINI
(Link para a sala virtual do
candidato: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3151adef2efe4ea78ebfd6e7a0fde32c%40thread.tacv2/Candidata%2520RENATA%2520VASQUES%2520PALHETA%2520AVANCINI?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059

Cronograma de provas:
DATA

EVENTO

HORÁRIO

1. Entrega dos Títulos para a Prova de Títulos De 08:00 às 12:00
horas
16/11/2020
2. Sorteio da ordem de apresentação da prova
15:00 horas
oral para Defesa de Conhecimentos;

17/11/2020 3. Prova Oral para Defesa de Conhecimentos;

10:00 às 12:00 e de
13:00 às 21:00 horas

LOCAL
Os títulos devem ser enviados ao endereço eletrônico selecaofm@unb.br no prazo entre 08:00 horas às 12:00 horas de
16/11/2020.
Encontro online síncrono para acompanhar o sorteio por meio da plataforma Teams, Equipe Edital 112 Nonatologia (Canal
geral), pelo link: CLIQUE AQUI!
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a05b35ae48b1a46daae907ddfe4777506%40thread.tacv2/Geral?
groupId=cef3890b-ed8a-4caf-a16b-f283963f5109&tenantId=ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059
Encontro INDIVIDUAL online síncrono com a banca examinadora.
O candidato deve acessar, no horário determinado por sorteio neste edital, sua respectiva sala virtual.

4. Orientações gerais para realização das provas em formato remoto, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DECANATO DE GESTÃO DE PESSOAS/UNB Nº 01/2020:
a) A entrega de títulos deverá ser feita eletronicamente (selecaofm@unb.br) no dia e período estabelecido no cronograma; recomenda-se enviar quadro de pontuação e documentos comprobatórios em um
único documento (formato pdf), organizados em ordem cronológica, e adicionalmente em outro documento (formato pdf) os diplomas solicitados como pré-requisito à vaga, identificando no assunto do email:
Edital 112/2020 seguido do nome do candidato.
b) Para a realização do SORTEIO da ordem de apresentação da prova oral de conhecimento o candidato deverá estar conectado à plataforma Teams (Equipe Edital 112 Neonatologia - Canal Geral),
com disponibilidade em seu equipamento eletrônico para câmera e microfone, no dia e horário determinados, com no mínimo 10 (dez) minutos de antecedência, o qual deverá apresentar à Comissão
Examinadora, assim que entrar na sala virtual, o documento oficial de identificação encaminhado no momento da inscrição.
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6619213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000252&infra_hash=fa7c9c69a243d3d87d34886…
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c) A ordem de apresentação sorteada, com os respectivos horários de apresentação, será encaminhada por email aos candidatos inscritos e homologados, no mínimo com 8 horas de antecedência.
d) Para a realização da PROVA ORAL PARA DEFESA DE CONHECIMENTOS o candidato deverá estar conectado à plataforma Teams (Equipe Edital 112 Neonatologia - Canal Geral), com
disponibilidade em seu equipamento eletrônico para câmera e microfone, no dia e horário determinados, com no mínimo 10 (dez) minutos de antecedência, o qual deverá apresentar à Comissão Examinadora,
assim que entrar na sala virtual, o documento oficial de identificação e os diplomas requeridos como pré-requisito à vaga, conforme edital 112/2020.
e) Conforme edital de retificação, a prova oral para defesa de conhecimento terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos, sendo o tempo máximo de 30 (trinta) minutos destinados à apresentação por parte
do candidato e o tempo mínimo de 10 (dez) minutos destinados à arguição do candidato pela Comissão Examinadora.
f) Será concedido ao candidato 10 (dez) minutos de tolerância, contados do horário previsto para sua prova, para ingressar no ambiente virtual de avaliação. O tempo de tolerância previsto não será computado
no total de duração da prova. Transcorrido esse prazo, a Comissão Examinadora poderá considerar o referido candidato como ausente.
g) A Universidade de Brasília (UnB) não se responsabiliza por problemas técnicos que o candidato enfrente durante as etapas de avaliação do certame, como: ausência de conexão com a internet ou conexão
lenta, sendo de responsabilidade do candidato providenciar equipamentos, ferramentas e conexão de internet que suporte o tráfego de dados suficientes para possibilitar a ocorrência da avaliação por áudio e
vídeo.
h) Caso venha ocorrer qualquer instabilidade com a conexão do candidato que inviabilize ou interrompa a avaliação, será garantido pela Comissão Examinadora o prazo de 5 (cinco) minutos, que deverão ser
computados no total de duração da prova, para restabelecimento da conexão e solução do problema.
h) Transcorrido o tempo previsto no item anterior, caso o problema não seja solucionado, a comissão poderá encerrar a avaliação e atribuir as notas, tomando como base, o que foi apresentado pelo candidato.
i) Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos ou que não apresente os diplomas requeridos como pré-requisito à vaga.
j) Durante todo o tempo das provas o candidato deverá permanecer com o áudio e câmera abertos, passível de penalidade por parte da banca.

Assinaturas:
Este documento deverá ser assinado por:
Diretor/Chefe do(a) Unidade Acadêmica.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz de Melo Mar ns, Vice-Diretor(a) da Faculdade de Medicina, em 06/11/2020, às 17:20, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por José Alfredo Lacerda de Jesus, Professor(a) de Magistério Superior da Faculdade de Medicina, em 06/11/2020, às 19:22, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 5912996 e o código CRC AF9B5D6A.
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6619213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000252&infra_hash=fa7c9c69a243d3d87d34886…
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Referência: Proces s o nº 23106.089794/2020-11

SEI nº 5912996
Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, , Brasília/DF, CEP 70910-900
Telefone: , - h p://www.unb.br/

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6619213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000252&infra_hash=fa7c9c69a243d3d87d34886…
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