
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE DESPORTOS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Comissão Examinadora torna público o cronograma das atividades do Processo Seletivo Simplificado, Edital n° 
079/2022/DDP, para a área/subárea de conhecimento: Educação Física/Esportes. 

Data Horário Atividade Local

13/06/2022
Segunda-feira

08h*
Instalação dos trabalhos com a PRESENÇA OBRIGATÓRIA dos 
candidatos Inscritos **

Sala 102
(Auditório da Pós-

graduação CDS – Prédio 
Administrativo )

09h

Início do sorteio do ponto para a prova didática, por ordem de 
inscrição (Anexo 1), pelos candidatos presentes na instalação dos 
trabalhos. No ato do sorteio de seu ponto, o candidato deverá 
entregar a cópia de seu Curriculum Vitae documentado conforme 
item 3.4.2 do Edital 079/2022/DDP.

Secretaria do DEF/CDS

14/06/2022
Terça-feira

08h Continuação do sorteio do ponto para a prova didática Secretaria do DEF/CDS

09h Início das provas didáticas

Sala 102
(Auditório da Pós-

graduação CDS – Prédio 
Administrativo )

15/06/2022
Quarta-feira

08h Continuação das provas didáticas

Sala 102
(Auditório da Pós-

graduação CDS – Prédio 
Administrativo )

*  Não será permitido acesso ao local de instalação dos trabalhos após as 08:00 horas.
** Na instalação dos trabalhos e no sorteio do ponto da prova didática é obrigatória a presença do 
candidato inscrito.
Atenção ao item 6.1.2 do Edital. O candidato deverá apresentar o comprovante de vacinação, com 
pelo menos uma dose da vacina, ou resultado do exame RTPCR negativo, ou outro teste aprovado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizado nas últimas 72 (setenta e duas) 
horas da data da prova. 
6.1.2.1 O candidato poderá encaminhar por e-mail, nos endereços do item 1.3, o comprovante de 
vacinação contra COVID-19 ou o resultado de teste negativo juntamente com os documentos da 
inscrição constantes no item 1.1 ou, após a divulgação do cronograma do processo seletivo com 
cópia de seu documento de identidade, ou, ainda,  apresentar pessoalmente no dia da primeira 
etapa avaliativa do processo seletivo.

Florianópolis, 10 de junho de 2022.

Prof. Juliana Pizani
Chefe do Departamento de 

Educação Física
Port. 487/2022/GR

Prof. Thiago Sousa 
Matias

Presidente da Comissão
Portaria 09/DEF/2022
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