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CALENDÁRIO DE PROVAS-EDITAL 016/2016-ANTROPOLOGIA SOCIAL 

O calendário abaixo apresentado estará sujeito à alteração em função do número de 
candidatos que comparecerem para realizar a Prova Didática, do número de Recursos 
apresentados ou de dificuldades maiores não previstas que não permitam a Banca 
Examinadora de efetivar aplicação das Etapas previstas.  

ATIVIDADE DATA HORA LOCAL 

 
Homologação das Inscrições 

29/04/2016 (sexta-feira) 14:00 h Sala de Reunião 
do 
Departamento 
de História 

Sorteios do Tema da Prova 
Didática e da Ordem de 
Apresentação 

03/05/2016 (Terça-Feira) 09:00 h Sala do 
NEPES/ICHL – 
UFAM 

Prova Didática 
1-Os candidatos deverão 
entregar a cada membro da 
Banca Examinadora seu 
Plano de Aula antes de 
iniciar sua exposição. 
 
2- Os candidatos serão 
responsáveis por trazer 
seus materiais didáticos e 
equipamentos audiovisuais   
a serem usados para sua 
apresentação (não serão 
fornecido pela Banca 
Examinadora). 
 
 

04/05/2016 (Quarta-feira) 
Participarão os sete 
candidatos sorteados para 
este dia. Cada candidato 
terá no mínimo 50 minutos 
e máximo de 60 minutos 
de aula, mais 15 minutos 
serão destinados à 
arguição da Banca. 

De 09:00h às 
19h:15min 

Local será 
indicado na 
ocasião dos 
Sorteios da 
Prova Didática e 
da Ordem de 
Apresentação. 

Prova Didática 
 

05/05/2016 (Quinta-feira) 
Participarão os três 
candidatos sorteados para 
este dia. Cada candidato 
terá no mínimo 50 minutos 
e máximo de 60 minutos 
de aula, mais 15 minutos 
serão destinados à 
arguição da Banca. 

De 9:00h às 
12h:55min 

Local será 
indicado na 
ocasião dos 
Sorteios da 
Prova Didática e 
da Ordem de 
Apresentação. 

Divulgação do Resultado da 
Prova Didática 

05/05/2016 (quinta-feira) Até 
17h30min 

O resultado será 
encaminhado 
ao email do 
candidato 
informado no 
Formulário de 
Requerimento 
de Inscrição, 
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bem como 
afixado nas 
dependências 
da Unidade 
Acadêmica 
executora do 
processo 
seletivo e 
divulgado no 
sítio 
HTTP://progesp
.wix.com/ddpes
soas  . 
 

Período de Recurso da 
Etapa Prova Didática 
 

06/05/2016 (sexta-feira) 
Os candidatos dispõem de 
24 horas após a publicação 
do resultado, observando 
o disposto no item 12 do 
referido Edital. 
 

Até 
17h30min 

Secretaria do 
ICHL/UFAM 

Avaliação e Resultado de 
Recurso da Etapa Prova 
Didática 

09/05/2016 (segunda-feira) Até 
17h30min 

O resultado será 
encaminhado 
ao email do 
candidato 
informado no 
Formulário de 
Requerimento 
de Inscrição, 
bem como 
afixado nas 
dependências 
da Unidade 
Acadêmica 
executora do 
processo 
seletivo e 
divulgado no 
sítio 
HTTP://progesp
.wix.com/ddpes
soas  . 
 

Período de Entrega dos 
Títulos dos Candidatos 
Aprovados na Prova 
Didática 

10/05/2016 (terça-feira)  
Candidatos habilitados 
terão prazo máximo de 24 
horas de antecedência da 
data da Prova de Títulos 

Horário de 
funcionamen
to da 
Secretaria do 
ICHL  

Secretaria do 
ICHL/UFAM 

http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
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para entrega de 
documentos, observando o 
disposto no item 11 do 
referido Edital. 
 

(De 8h30min 
às 11h:30min 
e de 14h às 
17h:30min )  
  

Prova de Títulos 11/05/2016 (quarta-feira) 9:00h ICHL /UFAM 

Divulgação do Resultado da 
Prova de Títulos 

 
ONDE SE LÊ: 
11/05/2016 (quarta-feira) 
 
LEIA:  
12/05/2016 (quinta-feira) 

 
ONDE SE LÊ: 
17:30h 
 
LEIA: 
14:00 Horas 

O resultado será 
encaminhado 
ao email do 
candidato 
informado no 
Formulário de 
Requerimento 
de Inscrição, 
bem como 
afixado nas 
dependências 
da Unidade 
Acadêmica 
executora do 
processo 
seletivo e 
divulgado no 
sítio 
HTTP://progesp
.wix.com/ddpes
soas  . 
 

Período de Recurso da 
Prova de Títulos 

ONDE SE LÊ: 
12/05/2016 (quinta-
feira) 
 
LEIA: 
13/05/2016 (sexta-feira) 
 
 
 
Os candidatos dispõem de 
24 horas após a publicação 
do resultado, observando 
o disposto no item 12 do 
referido Edital 
 
 

ONDE SE LÊ 
Até 
17h30min 
 
LEIA: 
ATÉ 14:00 
Horas 

Secretaria do 
ICHL/UFAM 
 
HORÁRIO DE 
FUNCIONAMEN
TO DA 
SECRETARIA : 
DE 8:30 – 11:30  
e de 14:00 -
17:00   

Divulgação do Resultado 
Final 
 

13/05/2016 (13/05/2016) Até 
17h:30min 

O resultado será 
encaminhado 
ao email do 

http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
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 candidato 
informado no 
Formulário de 
Requerimento 
de Inscrição, 
bem como 
afixado nas 
dependências 
da Unidade 
Acadêmica 
executora do 
processo 
seletivo e 
divulgado no 
sítio 
HTTP://progesp
.wix.com/ddpes
soas  . 
 

 

http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas
http://progesp.wix.com/ddpessoas

