
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO, 
EDITAL Nº 79/2022/DDP, DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO  

 
 
 
 

CRONOGRAMA ATUALIZADO DE PROVAS 
 
 
 

A Chefia do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina 
torna público o cronograma de provas do Processo Seletivo Simplificado para o 

Departamento de Nutrição/Campus de Florianópolis, de que trata o Edital n° 
79/2022/DDP, para o campo de conhecimento: Nutrição/Alimentação Coletiva. 
 
 
 

Data Horário  Atividade Local 

13/06/2022 

 
 
 
 

8:00h 
 

 
Instalação dos Trabalhos 

(presença de todos os candidatos) 
 

De acordo com o número de 
candidatos presentes na instalação 

dos trabalhos, o cronograma 
poderá ser ajustado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala H 303, Bloco 
H (3 andar) 

 
A partir das 

8:30h, 
conforme 

cronograma 
 

Sorteio de pontos para Prova 
Didática; * 

 
Entrega pelo Candidato dos 

documentos necessários para 
Prova de Título, na ordem 

estabelecida no documento de 
homologação. 

8:30h-8:45h 1. Claudia Ambrosi 

9:30h-9:45h 2. Rafaela Caetano Horta de Lima  

10:30h-10:45h 3. Karla Siqueira Lottermann 

11:30h-11:45h 4. Thaís Rodrigues Guastalle 

14/06/2022 

 Prova Didática **  
 

Sala H 303, Bloco 
H (3 andar) 

8:45h 1. Claudia Ambrosi 

9:45h 2. Rafaela Caetano Horta de Lima  

10:45h 3. Karla Siqueira Lottermann 

11:45h 4. Thaís Rodrigues Guastalle 
 14:00 às Prova de Títulos, conforme Sala H 303, Bloco 
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14/06/2022 17:00h apreciação e valoração da 

pontuação estabelecida pela 
Portaria Normativa n 154/2019/GR 

 

H (3 andar) 

15/06/2022 Até 12:00h 

 
Divulgação e publicação do 

resultado 
 

http://ntr.ufsc.br/ 

17/06/2022 Até 12:00h 
Término do prazo para recurso do 

resultado final 
ntr@contato.ufsc.br 

20/06/2022 Até 12:00h Publicação do resultado final http://ntr.ufsc.br/ 

* Conforme o edital, o ato do sorteio do ponto para a prova didática é pessoal e não poderá ser 
feito por procuração. ** A prova didática será realizada em sessão pública, sendo vedada a 
presença dos demais candidatos.  
 
Observação: Conforme o Edital n° 79/2022/DDP, o candidato e demais envolvidos na 
realização dos processos seletivos simplificados deverão observar as orientações do Guia de 
Biossegurança da UFSC e demais alterações, disponível no site https://coronavirus.ufsc.br. É 
obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência nas edificações da UFSC. O 
candidato deverá apresentar o comprovante de vacinação, com pelo menos uma dose da 
vacina, ou resultado do exame RTPCR negativo, ou outro teste aprovado pela ANVISA 
realizado nas últimas 72hs da data da prova. O candidato poderá encaminhar por e-mail 
(ntr@contato.ufsc.br) o comprovante de vacinação contra COVID-19 ou o resultado de teste 
negativo juntamente com os documentos da inscrição constantes no item 1.1 ou, após a 
divulgação do cronograma do processo seletivo com cópia de seu documento de identidade, 
ou, ainda, apresentar pessoalmente no dia da primeira etapa avaliativa do processo seletivo. 
Estará impedido de realizar a etapa e será eliminado do processo seletivo o candidato que 
descumprir os procedimentos de biossegurança estabelecidos ou que apresentar sintomas da 
COVID-19 na data de realização da etapa da seleção. 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 

Profa. Dra. Manuela Mika Jomori 
Chefe do Departamento de Nutrição 
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