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Edital nº 033/DDPP/08, de 30 de maio de 2008. 
 
 
    A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas (DDPP)  da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),   no uso de suas atribuições e atendendo ao disposto no item 
5.3. do Edital nº 018/DDPP/08, de 25/03/2008,  torna público o cronograma da segunda fase do Concurso 
Público para a UFSC.   
 
1. DA REALIZAÇÃO 
 
1.1. A  segunda fase será realizada de acordo com o cronograma fixado no item 2,  apenas para os 

candidatos habilitados na primeira fase, no quantitativo de 15 (quinze)  vezes o número de vagas 
previsto para o cargo de nível de classificação “E”. Ocorrendo empate na última classificação, nos 
quantitativos  acima, serão convocados para a segunda fase, todos os candidatos nesta condição. 

 
1.2. A segunda fase  consistirá de prova prática para os cargos de Engenheiro Agrônomo, Físico, 

Fonoaudiólogo e Psicólogo, conforme item 2 deste Edital. 
  
1.3. Na avaliação prática, o candidato será argüido sobre assuntos relacionados ao conteúdo programático 

do cargo ao qual está concorrendo, de forma oral, prática ou escrita, a critério da Banca 
Examinadora. 

       
1.4.  A segunda fase valerá 100 (cem) pontos. A pontuação mínima para a habilitação nesta fase será de 

60 (sessenta) pontos. 
 
1.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data e local de realização da 

segunda fase. 
 

1.6. O candidato deverá comparecer na data, horário e local especificado no cronograma fixado no item 2 
deste Edital, portando o original do  documento  de identidade informado  na inscrição.  

 
1.7. Após o horário fixado para o início da prova não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso  do 

candidato no local de realização da mesma. 
 
1.8. Na ausência do documento de identidade será feita a coleta da impressão digital do candidato. 
 
1.9. O não comparecimento do candidato na data, horário e local estabelecidos para a  realização da  sua 

prova implicará em sua exclusão do concurso público. 
  

1.10. Não haverá segunda chamada para a segunda fase (ítem 5.3.8 do Edital nº 018/DDPP/08). 
 

 1.11. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de 



anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso o 
candidato que descumprir esta determinação. 
 
1.12. Será excluído do concurso o candidato que portar-se de maneira indevida, ou descortês para com 
qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova. 

 
 

1.13. O resultado final do concurso público será divulgado ás 18h00min do dia 23/06/2008, na Internet 
no   site www.ufsc.br, link “Concursos” e no mural do Departamento de Desenvolvimento de 
Potencialização de Pessoas – localizado no andar térreo, do Prédio da Reitoria, Campus 
Universitário. 

 
1.13.1.Caberá recurso referente ao resultado final do concurso, o qual deverá estar devidamente 

fundamentado, com argumentação lógica e consistente no prazo  de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da divulgação do resultado final do concurso, com término às 18h00min  do dia 25 /06/2008. 

 
1.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Departamento de Desenvolvimento de   

Potencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
 
 

2. DO CRONOGRAMA 
 
2.1. Do cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

2.1.1. A prova prática consistirá de uma prova escrita versando sobre situações práticas relativas ao 
conteúdo programático, conforme cronograma a seguir: 
 

Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 
 
15/06/2008 

 
15h00min  às 19h00min 

 

Prova Prática 
Prova escrita para todos os 
candidatos habilitados para a 2ª 
fase. 

CTC – Bloco da  Engenharia 
Elétrica - Campus  Universitário 
– Trindade – Sala  EEL 003. 
 

 
 
2.2. Do cargo de  FÍSICO 
 
2.2.1. A prova prática consistirá da execução de um experimento sobre conteúdo previsto no programa, 
a ser sorteado pelo candidato no momento da prova, conforme o cronograma a seguir:  
 

Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 
 
 
15/06/2008 
 
 

 
 

09h00min  às 09h30min
09h45min às 10h15min 
10h30min às 11h00min 
11h15min às 11h45min 
14h00min às 14h30min 
14h45min às 15h15min 
15h30min às 16h00min 
16h15min às 16h45min 

Prova Prática, por ordem de  
classificação na prova objetiva.  
1° e 2° classificados 
3° e 4° classificados 
5° e 6° classificados 
7° e 8° classificados 
9° e 10° classificados 
11° e 12° classificados 
13° e 14° classificados 
15° e 16° classificados 
 

Departamento de 
Física/CFM – Laboratório 
de Física Experimental I – 
andar térreo. Campus  
Universitário - Trindade. 
 

 
2.2.1.1. Cada candidato terá 30 ( trinta) minutos para a realização da prova prática 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Do cargo de  FONOAUDIÓLOGO  
 
2.3.1. A prova prática consistirá na resolução discursiva de casos clínicos, dentro do conteúdo 
programático, conforme cronograma  a seguir: 
 

Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 
 
15/06/2008 
 
 

 
    15h00min às 

16h00min 
 
 
 
 

16h00min 
16h20min 
16h40min 
17h00min 
17h20min 
17h40min 
18h00min 

 

Prova Prática  
Todos os candidatos habilitados para a 2ª 
fase. 
 
Prova Prática individual, por ordem de 
classificação na prova objetiva 
 
1°, 2° e 3° classificados 
4°, 5° e 6° classificados 
7°, 8° e 9° classificados 
10°, 11° e 12° classificados 
13°, 14° e 15° classificados 
16°, 17° e 18° classificados 
19° classificado 
 

CTC – Bloco da  
Engenharia Elétrica - 
Campus  Universitário – 
Trindade–Sala EEL 011. 
 

 
2.3.1.1. Após o término da prova prática comum a todos os candidatos, os mesmos devem 
permanecer na sala de prova até o horário previsto para a realização de suas provas práticas 
individuais. 
 
2.4. Do cargo de  PSICÓLOGO  
 
2.4.1. A prova prática consistirá na resolução discursiva de um caso clínico, dentro do conteúdo 
programático, conforme cronograma  a seguir: 
 

Data Horário Atividade / Candidato(s) Local 
 
 
15/06/2008 
 
 

 
 
15h00min às 18h00min 

Prova Prática  
 
Todos os candidatos habilitados para a 
2ª fase. 

CTC – Bloco da  
Engenharia Elétrica - 
Campus  Universitário - 
Trindade – Sala EEL002.
 

 
  
 
 
 

Florianópolis, 30 de maio de 2008 
 
 
 

Carla Cristina Dutra Búrigo 


