
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE EFETIVO EDITAL Nº 46, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 
 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DO TRABALHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  resolve:  
 

Tornar público o Cronograma de reaplicação da prova didática e etapas posteriores do concurso público para professor do magistério superior  na área de 
ANATOMIA HUMANA, código 20, regido pelo edital de abertura nº 46/2019: 
 

CRONOGRAMA - SEMANA DE REAPLICAÇÃO DE PROVAS - ANATOMIA HUMANA 

SEMANA DE 23/02/2021 a 27/02/2021 
ETAPA SALA DATA HORÁRIO DE INÍCIO 

Sorteio do ponto da 
Prova Didática 

Sala 206, Bloco 3 - 1º andar, do Instituto 
de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS, 

Campus A. C. Simões - Av. Lourival de 
Melo Mota, s/nº. Tabuleiro do Martins, 

Maceió-AL. CEP: 57072-900 

23/02/2021 (Terça - feira) 08:00 

Realização da Prova 
Didática 

Atividade Prática: Laboratório n º 1 do Setor 
de Anatomia Humana do ICBS, Bloco 07, 

térreo. Campus A. C. Simões - Av. Lourival de 
Melo Mota, s/nº. Tabuleiro do Martins, 

Maceió-AL. CEP: 57072-900 

24/02/2021 (Quarta - feira) 
Publicado no quadro de avisos do ICBS no dia 

do sorteio do ponto da prova didática 

Sorteio da Ordem do 
PAA 

Sala 206, Bloco 3 - 1º andar, do Instituto 
de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS, 

Campus A. C. Simões - Av. Lourival de 
Melo Mota, s/nº. Tabuleiro do Martins, 

Maceió-AL. CEP: 57072-900 

25/02/2021 (Quinta - feira) - DATA LIMITE 
Publicado no quadro de avisos do ICBS no dia 

do resultado da prova didática 



 

Realização do PAA 

Sala 206, Bloco 3 - 1º andar, do Instituto 
de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS, 

Campus A. C. Simões - Av. Lourival de 
Melo Mota, s/nº. Tabuleiro do Martins, 

Maceió-AL. CEP: 57072-900 

26/02/2021 (Sexta- feira) - DATA LIMITE 
Publicado no quadro de avisos do ICBS no dia 

do resultado da prova didática 

Prova de Títulos _ 27/02/2021 (Sábado) - DATA LIMITE _ 

  
ORIENTAÇÕES:  
1. Os cronogramas acima propostos são de natureza estimativa, podendo sofrer ajuste conforme o número de candidatos que permanecem ou que são eliminados a cada 
etapa; 
2. Não será realizada mais de uma etapa do concurso em um mesmo dia, salvo a apuração de títulos ou etapas com, no máximo, de 03 (três) candidatos participantes, 
observando-se o calendário de atividades divulgado; 
3. O confinamento dos candidatos ocorrerá em salas individualizadas, em virtude da pandemia do Coronavirus (SARS-COV-2);  
4. Os candidatos deverão observar as convocações feitas junto com os resultados divulgados a cada etapa; 
5. Deverão ser respeitados os intervalos, prazos de antecedência e demais procedimentos previstos para cada etapa, conforme o edital de condições gerais nº 133/2018; 
6. Recomenda-se que, durante a semana de concurso, o candidato permaneça na cidade de realização do certame de modo a não haver prejuízo ao exercício do direito de 
recurso ou, ainda, quanto ao cumprimento de algum procedimento previsto em edital. 
 

 
Em caso de dúvidas, o atendimento será feito, exclusivamente, pelo e-mail concursos.ufal@gmail.com. 

 
 

Maceió/AL, 02 de fevereiro de 2021. 

  

 
Wellington da Silva Pereira 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho 
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