
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS REFERENTE AO 

EDITAL N.º 06/2021 PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 

PROFESSOR DOUTOR MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ONLINE – PROCESSO UNIVESP- PRC-2021/00134-V01. 

 

1. Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados a participar das 

próximas etapas do processo seletivo simplificado online conforme 

cronograma apresentado. Conforme item 11.2 o atraso do candidato ou a sua 

ausência a qualquer uma das atividades de sorteio e provas previstas 

implicarão na sua eliminação sumária do Processo Seletivo, sem direito à 

interposição de recurso. 

 

Número de 
inscrição Nome Completo 

6011 MÁRCIA REGINA OSAKI 

6019 
VIVIAN FIGUEIREDO PEREIRA 
DE ALMEIDA 

6025 Guilherme Brittes Benitez 

6026 
PAULO ROBERTO SCHROEDER 
DE SOUZA 

6027 Valter de Souza Filho 

6032 José Vitor Pereira Miguel 

6033 Janaina Geisler Corrêa 

6034 
Rogério de Ávila Ribeiro 
Junqueira 

6035 Maria da Gloria Diniz de Almeida 

6036 Ismael Cristofer Baierle 

6040 DIego Júlio Pacheco 

 

 

2. Cronograma 

Todas as participações dos candidatos acontecerão através da plataforma Microsoft 

Teams, através de links fornecidos antecipadamente. Recomenda-se que os 

candidatos baixem, instalem e se familiarizem com o software antecipadamente. 

 

PROVA DE TÍTULOS E CURRÍCULO 

 



ATENÇÃO 

Todos os candidatos acima listados deverão comparecer na sessão de abertura da 

prova de títulos e currículo. Haverá a conferência da imagem do candidato com o 

documento com foto postado no momento da inscrição, sendo, portanto, necessário 

que o candidato tenha acesso à câmera no momento da conferência. O candidato 

que não comparecer na abertura da prova de títulos e currículo será eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado já na prova de títulos. 

 

Envio do link de acesso à Abertura da prova de títulos e currículo 

Data: 19/11/2021 até 14h. 

Local: E-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. 

Em caso de não recebimento do e-mail o candidato deverá entrar em contato por 

meio do concurso.docente@univesp.br 

 

Abertura da prova de títulos e currículo 

Data: 22/11/2021 às 8h. 

Local: Microsoft Teams (acesso realizado por meio do link enviado no e-mail 

cadastrado). 

 

Início dos trabalhos da banca: 24/11/2021 às 8h. 

Data da divulgação: 25/11/2021 até 17h. 

Local da divulgação: https://univesp.br/transparencia/pss-docentes 

Conforme item 6.4 serão considerados aptos à participação da próxima etapa, os 6 

(seis) candidatos com melhores médias aritméticas de notas atribuídas pela Banca 

Examinadora, desde que as mesmas sejam iguais ou superiores a 5,0 (cinco) para 

pelo menos 3 (três) dos 5 (cinco) examinadores. 

 

PROVA DIDÁTICA 

Envio do link de acesso ao sorteio dos pontos.  

Data: 25/11/2021 até 17h. 

Local: E-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. 

Em caso de não recebimento do e-mail o candidato deverá entrar em contato por 

meio do concurso.docente@univesp.br 
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Sorteio dos pontos e da ordem da prova didática para os 6 candidatos aptos conforme 

item 6.4. 

Data: 26/11/2021 às 8h. 

Local: Microsoft Teams (acesso realizado por meio do link enviado no e-mail 

cadastrado). 

 

Envio de instruções para inserção do material didático, roteiro e links de acesso à 

prova didática e arguição. 

Data: 26/11/2021 até 12h. 

Local: E-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. 

Em caso de não recebimento do e-mail o candidato deverá entrar em contato por 

meio do concurso.docente@univesp.br 

 

Envio do material didático e roteiro. 

Data: 29/11/2021 às 8h, garantindo-se o mínimo de 48h após o término do sorteio 

conforme item 7.1 

Local: Ambiente Digital fornecido pela UNIVESP. 

 

Realização da Prova didática 

Data: 30/11/2021 a partir das 8h, conforme sorteio realizado. 

Local: Microsoft Teams (acesso realizado por meio do link enviado no e-mail 

cadastrado). 

 

PROVA DE ARGUIÇÃO DO MEMORIAL E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

FINAIS 

 

Realização da Prova de Arguição do Memorial. 

Data: 1/12/2021 a partir das 8h, conforme sorteio da prova didática. 

Local: Microsoft Teams (acesso realizado por meio do link enviado no e-mail 

cadastrado). 

 

Apuração dos resultados finais. 

Data: 1/12/2021 a partir das 17h. 
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Local: Microsoft Teams (acesso realizado por meio do link enviado no e-mail 

cadastrado). 

 

 

Rodolfo Jardim de Azevedo 

Presidente 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

 


