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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 DEPARTAMENTO DE HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

 

Concursos para professores substitutos para o departamento de 

Histologia, Embriologia e Biologia Celular, aprovadas em reunião do dia 

14/09/2015. EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N.º 49/2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 

04/09/2015, SEÇÃO 3, PÁGINAS 71, 72 E 73. 

Processo 23070.009380/2015-12 Instituto de Ciências Biológicas 08/09/2015 a 

18/09/2015 Goiânia 01 40hs 3.972,50 Histologia e Embriologia/Microscopia 

Assistente Graduação em Ciências Biológicas ou áreas afins com Mestrado em 

Ciências Biológicas ou áreas afins 31/12/2015 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Histologia e Embriologia 

Normas 

- O sorteio do ponto para prova didática será realizado 24 horas antes da Prova 

Didática. 

- A duração da prova didática será de no mínimo 40 (quarenta) minutos e no 

máximo 50 (cinquenta) minutos, sendo vedada a presença dos demais candidatos. 

Será exigido Plano de Aula dos candidatos. Após o término da aula, a banca terá 10 

minutos para perguntas. 

- Local de sorteio do ponto e da realização da prova didática: sala de aula 36 do ICB 

III, piso superior. 

- Será habilitado o candidato que obtiver a maior média, sendo esta maior ou igual a 

7,0 (sete).  

- A análise comparativa do Curriculum Vitae será utilizada em caso de empate. 

- REGIME DE TRABALHO: Professor Substituto 40 horas 

 



CRONOGRAMA  

29/09/2015 – 07h30min: Sorteio do dia e da ordem de apresentação da prova didática. 

29/09/2015 – 08h0min: Sorteio do ponto dos candidatos que farão a prova didática no 

dia 30/09/2015. 

30/09/2015 – 07h30min – Sorteio do ponto dos candidatos que farão a prova didática 

no dia 01/10/2015. 

30/09/2015 – 07h45min - Todos os candidatos sorteados para o primeiro dia de 

prova deverão entregar o pen-drive com a aula a ser ministrada independente da 

ordem do sorteio. 

30/09/2015 – 08h00min – Início da prova didática. 

01/10/2015 – 07h15min - Todos os candidatos sorteados para o segundo dia de 

prova deverão entregar o pen-drive com a aula a ser ministrada independente da 

ordem do sorteio. 

01/10/2015 – 07h30min - Início da prova didática. 

   

       Goiânia, 21 de setembro de 2015. 

 

Banca do Concurso 
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