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Cronograma detalhado do concurso – História / História da América 
 (Sujeito a alteração conforme o número de candidatos aprovados nas etapas do concurso) 

DIA PROVA HORÁRIO LOCAL 

08/11/2021 

1 - Prova escrita: 8h às 12h 
Anfiteatro 1, anfiteatro 
2 e sala 2 do Edifício 

Didático. 

- Sorteio dos pontos para prova escrita 8h 

- Consulta a materiais bibliográficos e anotações 8h às 9h 

- Redação das respostas 9h às 12h 

10/11/2021 2 - Resultado da prova escrita A partir das 18h 
- Enviado por e-mail  
- Site do Departamento 

10/11/2021 
à 

13/11/2021 
3 - Período de recurso da prova escrita 

Até 48 horas 
após divulgação 

das notas 

através do e-mail 

concurso.história@ufes.br 

16/11/2021 

4 - Sorteio do ponto para prova de aptidão didática (A aula 

deverá ter duração mínima de 40 (quarenta) minutos e 
máxima de 60 (sessenta) minutos, devendo o candidato, em 
caso de descumprimento do tempo mínimo e máximo, ser 
desclassificado) 

13h 
Sala 103 do Prédio 

Wallace Corradi 
Vianna  

 
 

17/11/2021 

5 - Entrega dos currículos. Os candidatos deverão entregar 
seu currículo no padrão da Plataforma Lattes, devidamente 
documentado (por cópias simples, paginadas e rubricadas 
pelos próprios candidatos). 

 
13h 

 
Sala 103 do Prédio 

Wallace Corradi 
Vianna 

6 - Sorteio da ordem de apresentação da prova de aptidão 
didática (Cada candidato deverá apresentar um Plano de 

Aula antes do início de sua prova, entregando no momento do 
sorteio uma cópia para cada membro da Comissão 
Examinadora.) 

7 - Prova de aptidão didática  13h15 às 18h15 

Candidato 1 13h15 às 14h15 

Candidato 2 14h15 às 15h15 

Candidato 3 15h15 às 16h15 

Candidato 4 16h15 às 17h15 

Candidato 5 17h15 às 18h15 

8 - Entrega do plano de trabalho. O candidato fará a entrega 
de seu Plano de Trabalho em 5 (cinco) vias, ao presidente da 
comissão examinadora, no ato de realização da prova de 
Aptidão Didática. 

 

18/11/2021 

9 - Resultado da prova Aptidão Didática 8h 

 
Sala 103 do Prédio 

Wallace Corradi 
Vianna 

10 - Sorteio da ordem de apresentação do Plano de 
Trabalho 

8h15 

11 - Apresentação do plano de trabalho (A prova de plano 
de trabalho consistirá da apresentação pública pelo candidato 
de um plano de trabalho de sua autoria, onde ele apresentará 
suas propostas para o desenvolvimento de suas futuras 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de 
conhecimento do concurso) 

8h30 

Candidato 1 8h30 às 9h 

Candidato 2 9h10 às 9h40 

Candidato 3 9h50 às 10h20 

Candidato 4 10h30 às 11h 

Candidato 5 11h10 às 11h40 

 
Resultado final - Até 10 dias úteis após o final da última prova 
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