
19/01/2015	   Divulgação	  do	  Resultado	  Final	  do	  Concurso	  
19/01	  a	  24/01	   Prazo	  para	  apresentação	  de	  Recurso	  
28/01/2015	   Publicação	  do	  Resultado	  Final	  
	  

DATA	   ATIVIDADE	  
07/12/2014	  
9h	  -‐	  12h15m	  

Primeira	  Etapa:	  Provas	  Escritas	  de	  Compreensão	  do	  Plano	  
Orientador	  e	  de	  Conhecimento	  Específico	  

08/12	   Publicação	  do	  Padrão	  de	  Respostas	  para	  a	  Prova	  de	  
Compreensão	  do	  Plano	  Orientador	  

09/12	   Fim	  do	  prazo	  para	  a	  apresentação	  de	  recurso	  contra	  o	  
Padrão	  de	  Respostas	  para	  a	  Prova	  de	  Compreensão	  do	  Plano	  
Orientador	  

10/12	   Publicação	  do	  resultado	  dos	  aprovados	  para	  a	  2a	  etapa	  do	  
concurso	  

11/12	   Publicação	  dos	  resultados	  da	  Prova	  Escrita	  (13	  horas)	  
Publicação	  da	  Composição	  da	  Banca	  Examinadora	  da	  2a	  e	  3a	  
etapas	  
Início	  do	  prazo	  para	  o	  upload	  dos	  documentos	  da	  Segunda	  
Etapa:	  Prova	  de	  Títulos	  

12/12	   Fim	  do	  prazo	  para	  a	  apresentação	  de	  recurso	  contra	  a	  
correção	  das	  Provas	  Escritas	  (13	  horas)	  
Publicação	  do	  resultado	  dos	  recursos	  contra	  a	  correção	  das	  
Provas	  Escritas	  (20	  horas)	  

13/12	   Publicação	  Resultado	  Final	  da	  Lista	  de	  Candidatos	  aprovados	  
para	  a	  2a	  Etapa	  

11	  a	  17/12	   Abertura	  do	  sistema	  para	  upload	  de	  documentos	  	  
17	  a	  19/12	   Realização	  da	  Prova	  de	  Títulos	  
19/12	   Publicação	  do	  resultado	  da	  Segunda	  Etapa:	  Prova	  de	  Títulos	  
20/12	   Fim	  do	  prazo	  para	  a	  apresentação	  de	  recurso	  para	  a	  Segunda	  

Etapa:	  Prova	  de	  Títulos	  
21/12	   Publicação	  do	  resultado	  de	  recurso	  para	  Segunda	  Etapa:	  

Prova	  de	  Títulos	  e	  Resultado	  Final	  
22/12	  a	  
29/12	  

Abertura	  do	  sistema	  para	  upload	  do	  Plano	  de	  Trabalho	  
Acadêmico	  no	  sitio	  da	  UFSB	  
Realização	  das	  Provas	  da	  Terceira	  Etapa:	  Didática	  e	  Arguição	  
do	  Plano	  de	  Trabalho	  Acadêmico	  de	  acordo	  com	  o	  calendário	  
e	  especificações	  abaixo:	  

Área	  de	  Conhecimento	   Data	  das	  Provas	  
Campo	  das	  Humanidades:	  saberes	  e	  
práticas	  

14	  a	  16/01/2015	  

Campo	  da	  Saúde:	  saberes	  e	  práticas	   14	  a	  16/01/2015	  
Campo	  das	  Ciências:	  saberes	  e	  
práticas	  

14	  a	  16/01/2015	  

Campo	  das	  Artes:	  saberes	  e	  práticas	   13	  a	  16/01/2015	  
Campo	  da	  Educação	  Básica:	  saberes	  e	  
práticas	  

13	  a	  16/01/2015	  

Ciências	  e	  Tecnologias	  da	  
Computação	  

09	  a	  10/01/2015	  

Linguagem	  Matemática	  e	  Raciocínio	  
Lógico	  

13	  a	  14/01/2015	  

Leitura	  e	  Produção	  de	  Textos	  em	  
Língua	  Portuguesa	  

13	  a	  16/01/2015	  

Leitura	  e	  Produção	  de	  Textos	  em	  
Língua	  Inglesa	  	  
(As	  Provas	  Didática	  e	  de	  Arguição	  do	  
Plano	  de	  Trabalho	  serão	  realizadas	  
em	  língua	  inglesa)	  

14	  a	  16/01/2015	  

09	  a	  
16/01/2015	  

Universidade,	  Integração	  Social	  e	  
Desenvolvimento	  Regional	  e	  Nacional	  

12	  a	  13/01/2015	  


