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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

A Direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas divulga as informações sobre datas, horários e 

locais de realização das provas da seleção pública para professor substituto, Setor de Estudo: 

Métodos Quantitativos Aplicados às Ciências Sociais Aplicadas: 

 

 

DATA PREVISÃO DE HORÁRIO/ ATIVIDADE LOCAL 

 

02/ 12/ 20  

(quarta-feira) 

09h - sorteio da ordem de apresentação dos 

candidatos para a prova didática 

09h10 - sorteio do primeiro ponto para prova 

didática 

10h10 - sorteio do segundo ponto para prova 

didática 

... 

 

Sala da Direção do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas. 

Campus das Auroras, Bloco A - 

sala 203 

 

03/ 12/ 20  

(quinta-feira) 

09h10 - início da prova didática 

... 

Campus das Auroras - Unilab 

(Número de sala a ser confirmado) 

20h00 -previsão do resultado da prova didática Site e e-mail 

04/ 12/ 20  

(sexta-feira) 

20h – previsão da divulgação do Resultado 

Final Provisório 

Site e e-mail 

07 e 08/ 12/ 20 

(segunda-feira e 

terça-feira) 

Recursos contra o Resultado Final Provisório Enviar e-mail para: 

secretaria.icsa@unilab.edu.br até 

17h do dia 08/ 12/ 2020. 

09/ 12/ 20  

(quarta-feira) 

20h – previsão da divulgação da análise dos 

recursos e do Resultado Final  

Site e e-mail 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) O sorteio dos pontos será feito presencialmente. O candidato que não comparecer aos sorteios da 

ordem dos pontos e do ponto da prova  didática será, automaticamente, eliminado da seleção.  

mailto:secretaria.icsa@unilab.edu.br


2) A prova didá︎tica será realizada presencialmente, assegurando os aspectos de biossegurança em 

decorrência da pandemia. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver 

usando máscara. 

 

3) Na prova didática, poderão ser utilizados quaisquer recursos audiovisuais, cumprindo ao 

candidato providenciar, por seus próprios meios, a obtenção, instalação e utilização do 

equipamento necessário. 
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