
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR

 

EDITAL DE CRONOGRAMA N. 03/2021, DE 31 DE MAIO DE 2021 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

 

O diretor do Ins�tuto de Ciências Biológicas 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. 146/2021, de 27/04/2021, 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 sele�vo de Professor Subs�tuto, na área de Bio�sica Molecular.

 

1. COMISSÃO EXAMINADORA:

a) Ta�ana Amabile de Campos (Presidente);

b) Antônio Francisco Pereira de Araújo (Membro efe�vo);

c) Gabriel Sérgio Costa Alves (Membro efe�vo);

d) Marcelo de Macedo Brígido (Suplente).

 

2. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS (número de inscrição e nome em ordem alfabé�ca):

202104005584 - JOSÉ ANTONIO FIOROTE SANTOS 

(Link para a sala virtual do candidato:h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372785443?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-
b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d)

 

202104005391 - LEONARDO CIRQUEIRA PIMENTEL

(Link para a sala virtual do candidato:h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372820548?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-
b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d)



 

202104005378 - MIGUEL DE SOUZA ANDRADE (Link para a sala virtual do candidato:

h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372879800?
context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d)

 

202104005560 -VICTOR LUNA PICOLO 

(Link para a sala virtual do candidato: h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372921559?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-
b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d)

 

202104005550 - WALLACE VASCONCELOS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 

(Link para a sala virtual do candidato: h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372959096?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-
b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d)

 

 

3. CRONOGRAMA DE PROVAS:

 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL

07/06/2021 1. Entrega dos Títulos
para a Prova de Títulos.

de 08h00

até 17h00
Os �tulos devem ser enviados ao endereço eletrônico ibpessoal@unb.br respeitando a data e o
horário indicado.

17/06/2021 2. Sorteio da ordem de
apresentação da Prova
Didá�ca.

 

3. Sorteio do Objeto de
avaliação da Prova

08h00

 

 

9h00

 

Os sorteios serão realizados através do link:

h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3aDbeenpkfv5d8eUFXMNLOjfcu3Uinz3hlJNUK4ONHxfE1%40thread.tacv2/1622372660233?
context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-
c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%224ac10b8f-a4ab-4be4-991e-098049d79885%22%7d



Didá�ca (no respec�vo
horário de cada
candidato).

 

 

 

18/06/2021 4. Prova didá�ca. 09h00 O candidato deve acessar, no horário determinado em sorteio, sua respec�va sala virtual.

 

4. O candidato deverá estar conectado na plataforma indicada, no dia e horário determinados, para realização das provas com, no mínimo, 10 (dez) minutos
de antecedência, apresentando à Comissão Examinadora o documento oficial de iden�ficação encaminhado no momento da inscrição.

 

5. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.

 

Assinaturas:

Este documento deverá ser assinado por:

Diretor/Chefe do(a) Unidade Acadêmica.

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Amabile de Campos, Chefe do Departamento de Biologia Celular do Ins�tuto de Ciências Biológicas, em
31/05/2021, às 11:10, 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 6732881 e o código CRC F2286059.

Referência: Processo nº 23106.018354/2021-61 SEI nº 6732881
 Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, , Brasília/DF, CEP 70910-900 

Telefone: ,  - h�p://www.unb.br/


