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Edital nº 070/2022/DDP

A Diretora  do Departamento de  Desenvolvimento de  Pessoas  da  Universidade  Federal  de  Santa 
Catarina  torna  público  o  cronograma  de  provas  do  concurso  público  para  o  Departamento  de 

Ciências da Saúde, de que trata o Edital n° 038/2022/DDP, para o campo de conhecimento: Clínica 
Médica/Ensino  tutorial/Comunidades/Integração  Ensino-Serviço/Habilidades 
Médicas/Simulação/Fundamentos do SUS

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

25/05/2022

8h
Instalação dos Trabalhos com a presença 
de todos os candidatos Sala 201 auditório, do Centro 

de Ciências, Tecnologias e 
Saúde – Unidade Mato Alto - 

Pós-Graduação
Rua Pedro João Pereira, nº 

150
Mato Alto – Araranguá – SC

CEP: 88.905-120

8h15min
Sorteio de 2 pontos do conteúdo 
programático para a Prova Escrita.

8h30min

Início da Prova Escrita

Limite de páginas para prova escrita: 4 
páginas por ponto.

25/05/2022 17h
Divulgação da lista de aprovados na prova 
escrita

Mural do Departamento de 
Ciências da Saúde e no link:

dcs.ufsc.br

25/05/2022 17h30 Divulgação do cronograma ajustado.
Mural do Departamento de 
Ciências da Saúde e no link:

dcs.ufsc.br

26/05/2022 17h
Término do prazo para interposição de 
recursos

Encaminhar para o e-mail da
Secretaria de Apoio à Direção:
sad.cts.ara@contato.ufsc.br

26/05/2022
à

29/05/2022

Período  em  que  ocorrerá  o  Sorteio  do  ponto  para  a  Prova  Didática  e  Entrega  dos 
Documentos,  a  Prova  Didática,  a  Apresentação  do  Projeto  de  Atividades  Acadêmicas  e  
Memorial Descritivo, a Prova de Títulos e a Sessão de apuração do resultado do concurso. 
As datas e horários dessas etapas, e o link da sessão de apuração do resultado final serão  
divulgados no cronograma ajustado.

Observações:

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1  O  candidato  deverá  realizar  a  leitura  atenta  do  Edital  nº  038/2022/DDP  e  demais  editais  
complementares disponíveis no site do concurso.



1.2  Considerando  o  Edital  Complementar  nº  007/2022/DDP,  o  candidato  poderá  encaminhar  o 
comprovante de vacinação contra COVID-19 ou o resultado de teste negativo, juntamente com a 
cópia do seu documento de identidade, para o e-mail:  sid.cts.ara@contato.ufsc.br, até às 17 horas 
do dia 23/05/2022.

1.2.1 O candidato que desejar apresentar resultado de teste negativo, deverá estar atento que o 
teste deve ser realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas da data da primeira etapa do concurso, 
conforme item 4 do Edital Complementar nº 007/2022/DDP.  

1.2.2 Após o prazo definido no item 1.2, o candidato deverá comprovar a vacinação ou o resultado 
de teste negativo presencialmente no dia da etapa para ter acesso à sala de realização da etapa.

1.3  Para  a  Prova  Escrita  o  candidato  deve  se  apresentar  15  (quinze)  minutos  antes  do  horário 

estabelecido para a Instalação dos Trabalhos, para que sejam cumpridos os procedimentos do Guia 

de Biossegurança.

1.4  O  pedido  de  vista  da  prova  escrita  deverá  ser  encaminhado  para  e-mail: 
sid.cts.ara@contato.ufsc.br.

1.5 O recurso da prova escrita deverá ser encaminhado para o e-mail da Direção do Centro de Ensino 
informado no cronograma, observando o prazo estabelecido.

1.6 O Departamento  de Ciências da Saúde disponibilizará os seguintes equipamentos para a Prova 
Didática e para a Apresentação do Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo: quadro 
branco (pincel e apagador) e datashow. 

1.6.1 Será permitido ao candidato trazer o seu próprio equipamento para a Prova Didática e para a  
Apresentação do Projeto de Atividades Acadêmicas e Memorial Descritivo (computador, cabo HDMI,
Datashow).

1.6.2  O  Departamento  de  Ciências  da  Saúde não  se  responsabilizará  pela  instalação  dos 
equipamentos ou por seu adequado funcionamento.

1.7 A Sessão de Apuração do Resultado Final do concurso será transmitida online para os candidatos,  
cujo link de acesso à sala virtual será divulgado no “Ajuste de Cronograma”.

1.8 As dúvidas sobre este cronograma deverão ser encaminhadas para o e-mail do Departamento de 
Ciências da Saúde: sid.cts.ara@contato.ufsc.br.

Florianópolis, 3 de maio de 2022.

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA

Diretora
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