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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Previsão do início da prova escrita em Língua Portuguesa (até 04 horas de 

duração) 

(Segunda-feira) 

21/11/2022 

09h 

Sala 12 

1º andar 

Previsão do início da leitura da prova escrita* 

 

*A leitura da prova escrita deverá ocorrer exclusivamente em Língua 
Portuguesa, sendo vedado o uso de linguagem distinta. Apenas para o 
candidato Surdo, que possua deficiência auditiva, quando identificado pela 
Banca Examinadora, poderá realizar a leitura da prova escrita em Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, de acordo com as instruções da Banca. Para 
leitura da prova, obedecerá a ORDEM DE INSCRIÇÃO dos(as) candidatos(as), 
conforme Resolução nº 05/2013-UNILAB. 

15h 

Previsão de divulgação da lista de aprovados(as) na prova escrita 21h 
Mural e 

Site 

Previsão do sorteio dos pontos e ordem de apresentação 
(Terça-feira) 

22/11/2022 
10h 

Sala 12 

1º andar 

Previsão de início da prova didática* 
 
*Os candidatos concorrentes à vaga de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, no 
momento da realização da prova didática, deverão ministrar a aula 
exclusivamente em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo vedado o uso 
de linguagem distinta. Apenas para o candidato ouvinte, que não possua 
deficiência auditiva, quando da interpelação pela Banca Examinadora, poderá 
realizar a resposta na forma oral, de acordo com as instruções da Banca. 

(Quarta-feira) 

23/11/2022 
10h 

Sala 12 

1º andar 

Previsão de divulgação da lista de candidatos aprovados na Prova Didática 
(Quarta-feira) 

23/11/2022 
19h 

Mural e 

Site 

Entrevista*/prova prática 

 

Entregar as 3 vias do currículo junto com o barema preenchido para a 

comissão julgadora  

 

*Os candidatos concorrentes à vaga de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, no 

momento da realização da entrevista, serão arguidos e responderão às 

perguntas exclusivamente em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo 

vedado o uso de linguagem distinta. 

(Quinta-feira) 

24/11/2022 
10h 

Sala 12 

1º andar - 

Malês 

Previsão da análise dos currículos 25/11/2022 10h às 19h ----- 

Previsão da lista com Resultado Final – provisório 25/11/2022 17h 
Mural e 

Site 

Período para recurso 28 a 30/11/2022 Até 23h59m ----- 

Resultado dos recursos 02/12/2022 17h ----- 

Resultado Final – definitivo 02/12/2022 17h ------ 

 
São Francisco do Conde 
Comissão Examinadora 


