
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA

 

EDITAL DE CRONOGRAMA N. 02/2021, DE 08 DE JULHO DE 2021 SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR VISITANTE/VISITANTE
ESTRANGEIRO

 

O diretor/chefe do(a) Departamento de Farmácia 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. 193/2021, de 07/06/2021, 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 seletivo de Professor Visitante/Visitante Estrangeiro, na área de Química Orgânica
e Análise Instrumental.

 

1. COMISSÃO EXAMINADORA:

a) Luiz Antonio Soares Romeiro (Presidente);

b) Silvia Ribeiro de Souza (Membro efetivo);

c) Mauricio Homem de Mello (Membro efetivo);

d) Janice Lisboa de Marco (Suplente).

 

2. Classificados para a segunda fase (Prova Didática):

 

Inscrição

2021105005973 



2021105005927 

2021105006124 

2021105006110 

 

 

3. CRONOGRAMA DE PROVAS:

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL

19/07/2021 1. Sorteio da ordem de apresentação da
Prova Didática.

de 08h00

até 08h10

Os candidatos deverão acessar, no
horário determinado a sala virtual
através deste LINK

19/07/2021 2. Sorteio do objeto de avaliação da Prova
Didática dos candidatos que apresentarão
aula no dia 20/07/2021, de acordo com o
sorteio da ordem e horário em que será
realizada a prova didática.

08h15 às 08h20

 1º candidato
O sorteio será realizado através
deste LINK

09h15 às 09h20

 2º candidato
O sorteio será realizado através
deste LINK

10h15 às 10h20

 3º candidato
O sorteio será realizado através
deste LINK

11h15 às 11h20 O sorteio será realizado através

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5dade15980f492bb5374528100a28df%40thread.tacv2/1625579556437?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88552e1e503e433493c35aeae65e7ebb%40thread.tacv2/1625579716081?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16c5e8077a2b494088d4e4a89c738851%40thread.tacv2/1625579835258?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc1dce118ba34a51b1c130947e872200%40thread.tacv2/1625579860480?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d


 4º candidato deste LINK

20/07/2021
1. Prova didática dos candidatos de 1 a 4,
segundo a ordem de sorteio realizada no
dia 19/07/2021.

08h20

1º candidato

O candidato deve acessar, no
horário determinado em sorteio,
sua respectiva sala virtual: LINK

09h20

2º candidato

O candidato deve acessar, no
horário determinado em sorteio,
sua respectiva sala virtual: LINK

10h20

3º candidato

O candidato deve acessar, no
horário determinado em sorteio,
sua respectiva sala virtual: LINK

11h20

4º candidato

O candidato deve acessar, no
horário determinado em sorteio,
sua respectiva sala virtual: LINK

 

 

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 identificação 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:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6763087b9bc84393b2a69b9bf6501cc5%40thread.tacv2/1625579891359?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88552e1e503e433493c35aeae65e7ebb%40thread.tacv2/1625580591694?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a16c5e8077a2b494088d4e4a89c738851%40thread.tacv2/1625580711396?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc1dce118ba34a51b1c130947e872200%40thread.tacv2/1625580762385?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6763087b9bc84393b2a69b9bf6501cc5%40thread.tacv2/1625580820074?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec359ba1-630b-4d2b-b833-c8e6d48f8059%22%2c%22Oid%22%3a%22c396a024-0ab3-420a-8954-41b271f19978%22%7d


Diretor/Chefe do(a) Unidade Acadêmica.

Documento assinado eletronicamente por Angélica Amorim Amato, Chefe do Departamento de Farmácia, em 08/07/2021, às 10:59, 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 6885837 e o código CRC AF5B2021.

Referência: Processo nº 23106.057165/2021-11 SEI nº 6885837
 Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, , Brasília/DF, CEP 70910-900 

Telefone: ,  - h�p://www.unb.br/


