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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO (FACOM)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO COMUNICAÇÃO, CULTURA E AMAZÔNIA
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RETIFICADO
EDITAL Nº 277, DE 18 DE AGOSTO DE 2016 – UFPA
IDENTIFICAÇÃO
1. Título: Plano de Concurso Público para Provimento de Cargo Docente da Carreira de
Magistério Superior, para o quadro permanente da Universidade Federal do Pará, com lotação
no Instituto de Letras e Comunicação, Campus de Belém
2. Classe: Adjunto
3. Regime de Trabalho: 40 horas com dedicação exclusiva
4. Tema do concurso: Processos Sociais e Simbólicos da Comunicação
5. Número de vagas: 1 (uma)
Data

Horário
8h-8h30

2ª-feira
21/11

3ª-feira
22/11
4ª-feira
23/11
5ª-feira
24/11

1

8h30 - 12h30
14h00
14h10 até acabar
Logo após a leitura
da prova
24h depois do
sorteio até acabar3

Atividade
Abertura do Concurso
Entrega dos três exemplares do Memorial
Sorteio do tema da Prova Escrita e realização da Prova
Escrita
Sorteio da ordem da leitura da Prova Escrita
Leitura da prova escrita1
Sorteio do tema para as provas didáticas2
Sorteio da ordem de apresentação das Provas Didáticas
e realização das Provas Didáticas

8h30 até acabar

Sorteio da ordem de apresentação das Prova Prática e
realização da Prova Prática

8h30 até acabar

Sorteio da ordem de apresentação da Defesa do
Memorial e realização da Defesa do Memorial

A partir de 14h30

Divulgação do resultado da 1ª Etapa do Concurso

Todos os candidatos deverão estar presentes na leitura da prova escrita, mesmo aqueles
que já tiverem lido sua prova.
2
O número de inscritos determinará quantos dias serão necessários para a prova didática.
A ordem de apresentação de cada candidato será definida em um sorteio inicial e todos
deverão estar presentes. O tema de cada apresentação da prova didática será sorteado
24 horas antes da realização da mesma. Todos os candidatos podem assistir ao sorteio
de todos os temas. A ordem das apresentações de prova didática será definida por
sorteio no mesmo dia da realização da prova didática.
3
A hora exata será acertada no momento do sorteio do ponto da prova didática.

6a-feira
25/11
2ª-feira
28/11

4

14h30 às 16h00

Entrega do currículo e comprovantes4

9h00 às 14h30

Entrega do currículo e comprovantes

14h30

Prova de títulos

A partir das 17h00

Divulgação do resultado final do Concurso

Deverão ser apresentados os documentos originais somente dos diplomas. A ordem dos documentos deverá
corresponder à ordem dos tópicos da tabela de avaliação.

