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021/2016 de 28 de abril de 2016. Curso de Licenciatura em Educação Física – 

ICSEZ/UFAM  
 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala de 1 coordenação de curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto de Ciências Sociais, 2 
Educação e Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, situado à Estrada 3 Parintins/Macurany, 1805, bairro Jacareacanga, Parintins/AM, a professora da Banca 4 
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado número 021/2016, para a vaga de Metodologia 5 dos Esportes II, Saúde e Primeiros Socorros, Metodologia do Ensino das Danças; a docente 6 Mariana Pereira de Andrade (presidente da Banca Examinadora), avaliou diante das propostas 7 
dos demais membros da banca não presentes em Parinitns para deliberar acerca do 8 cronograma de realização do Processo Seletivo Simplificado: no dia 16/05/2016, às 16:30: 9 
homologação das inscrições deferidas. Dia 30/05/2016, às 14:00: sorteio do ponto da prova 10 didática e sorteio da ordem de apresentação dos candidatos, a ser observado o número de 11 quatro (4) candidatos para a realização da prova didática na primeira etapa, compreendida 12 
entre 14:00- 19:00 horas, do dia 31/05/2016. A segunda etapa, para a prova didática que será 13 realizada no dia 01/06/2016, das 8:00- 13:00 horas, obedecendo o quantitativo de quatro (4) 14 
candidatos. E, a última etapa, para realização da prova didática no dia 01/05/2016, das 14:00- 15 13:00, atendendo a conclusão dos quatro candidatos restantes. A prova de títulos será 16 
realizada dia 03/06/2016 somente para os candidatos aprovados. Segue quadro detalhando.  17 Sem mais para o momento, eu, Mariana Pereira de Andrade lavrei essa ata, que após leitura, 18 segue assinada pelos demais membros. 19 

DESCRIÇÃO DATA HORÁRIO 
Sorteio de ponto e ordem 30/05/2016 14:00 
Primeira etapa provas didáticas (quatro candidatos)  31/05/2016 14:00-19:00 

Segunda etapa provas didáticas (quatro candidatos) 01/06/2016 8:00-13:00 

Terceira etapa provas didáticas (quatro candidatos) 01/06/2016 14:00-19:00 

Prova de títulos para os candidatos aprovados 03/06/2016 8:00 

 20 


