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INFORMATIVO Nº 14 - RESULTADOS DEFINITIVOS DA PRIMEIRA FASE APÓS RECURSOS E
CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FASE (DESEMPENHO DIDÁTICO)

Informamos o resultado definitivo da primeira fase de Piranhas (Agroindústria), após o prazo
de recurso, do concurso de Professor Substituto (Prova de Títulos) - Edital nº 44/2017.
Convocamos os candidatos da listagem dos classificados abaixo, para o sorteio do tema e da
ordem na Prova de Desempenho Didático, que será realizado no dia 31 de maio as 8 horas, no
respectivo campus para o qual o candidato se inscreveu, facultada a presença do mesmo, tendo
em vista que poderá acompanhar a publicação no site do concurso conforme item 6.3 do edital.
A segunda fase do certame ocorrerá no dia 01 de junho, devendo o candidato se dirigir ao
respectivo campus para o qual se inscreveu, onde a Prova de Desempenho Didático ocorrerá
com os primeiros sorteados (máximo cinco candidatos) as 8 horas, e, os demais, as 14 horas
(últimos sorteados), conforme item 6.4 do edital, recomendando-se chegar 30 minutos antes
do início da mesma, sendo eliminado do certame o candidato que deixar de comparecer na
hora marcada, ao local designado pela Comissão Organizadora, conforme item 9.4 do edital.
Vale ressaltar que todos os candidatos de cada período, deverão estar presentes as 8h (no caso
do turno matutino) ou as 14h (no caso do turno vespertino), devendo os candidatos que
estiverem aguardando a vez ficar esperando em sala específica designada pela Comissão do
concurso, conforme orientação do item 9.11 do edital.

LISTA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Agroindústria - Campus Piranhas
NOME
EMANICE MARTINS DOS SANTOS
ERIANE ALVES DA SILVA
MARIA SUELI FRANCISCO
Maceió, 31 de maio de 2017.
Comissão Organizadora

1ª fase
32,00
19,00
17,00

