
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL Nº 81 DE 15 DE DESEMBRO DE 2021 

 
 

COMUNICADO 
 
 

Considerando eventos de caso fortuito e força maior, COMUNICAMOS a alteração do 

cronograma de realização das próximas etapas de prova das áreas de estudo abaixo elencadas, para 

as seguintes datas: 

 

ÁREA DE ESTUDO 

19 - Teoria Econômica - Assistente A - 40h - Campus A. C. Simões/FEAC 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Prova didática 07/04/2022 08h30 

 

ÁREA DE ESTUDO 

27 - Física Geral - Assistente A - 40h - Campus A. C. Simões/IF 

ETAPA DATA HORÁRIO 

Sorteio do ponto e ordem de apresentação 08/04/2022 09h00 (“O sorteio do ponto 
ocorrerá com antecedência 
mínima de 24 horas da 
realização da Prova Didática 
de cada grupo formado”, 
conforme o item 8.26  do 
Edital nº 81/2021.) 

Prova didática (Grupo 1) 11/04/2022 09h00 

Prova didática (Grupo 2) 11/04/2022 14h00 

 

 

Comunicamos, ainda, que: 

 

a) As provas ocorrerão observando o horário local - correspondente ao Estado de 

Alagoas.  

b)  O link da sala virtual, contendo data e horário de realização do sorteio do ponto e 

dos grupos da prova didática, será encaminhado por e-mail aos candidatos aprovados na Prova de 

Títulos. 



c) Serão considerados os endereços de e-mail cadastrados pelos candidatos no site da 

Copeve quando da inscrição. 

d) Os candidatos deverão conferir a caixa de entrada e a caixa de spam de seu e-mail. 

e) Os candidatos deverão manter seus dados atualizados no sistema de inscrição da 

Copeve enquanto estiver participando do certame, por meio de acesso ao site 

http://www.copeve.ufal.br/sistema. 

f) Quando o número de aprovados na prova de títulos for igual ou superior a 05 (cinco), 

a Banca Examinadora poderá dividi-los, mediante sorteio, em grupos de 02 (dois) ou mais candidatos. 

g) O sorteio que formará os grupos deverá ser feito no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 

antes da realização da Prova Didática do primeiro grupo. 

h) Uma vez formados os grupos, será sorteado o ponto para todos os candidatos do 

primeiro grupo e definido o cronograma dos sorteios de ponto dos grupos subsequentes 

i) Os candidatos deverão estar na sala virtual de confinamento do Microsoft Teams 15 

(quinze) minutos antes do horário de início do respectivo grupo, devendo ficar confinados 

aguardando sua vez. 

j) O link de acesso à sala virtual para realização da Prova Didática será compartilhado 

com cada candidato na sala virtual de confinamento.  

k) Já na sala virtual da Prova Didática, antes de iniciar sua apresentação, o candidato 

deverá ficar de frente para a câmera e apresentar o documento original com foto e focalizá-lo na 

câmera (ficar parado por 2 segundos frente e verso).  

 

Maceió/AL, 06 de abril de 2022. 
 
 

 
Coordenadoria de Processos Seletivos/UFAL 

http://www.copeve.ufal.br/sistema

