
 

 
 

EDITAL 35/2021 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO  
REGIME TRABALHO: T-20 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO RURAL 
NÚMERO DE VAGAS: (01) UMA VAGA 

 
PERFIL: Graduação em Administração ou em Economia ou em Agronomia ou em 
Zootecnia, e Mestrado em Administração ou em Economia. 

 
CONVOCATÓRIA 

 

Prezado, prezadas candidatos e candidatas, com o objetivo de preservar a lisura do 

processo de seleção, atendendo as Instrução Normativa PROGEP No 01, de  29 de 

junho de 2021, na qual consta no Art5, parágrafo 6, que define que “A ordem de 

apresentação da prova didática e o(s) tema(s) serão definidos em sessão pública 

por webconferência Rede Nacional de Pesquisa (RNP) com link enviado por e-mail 

pela Comissão de Seleção aos candidatos e divulgado no site Departamento e/ou 

Centro de Ensino.” informamos que: 

 

Após ser observado que embora tenha sido encaminhado a todos os candidatos o link, 

para participar do sorteio das apresentações, e o ponto para a aula, o referido link não 

foi publicado no site do DCFS e/ou Centro de Ensino.  E a acatando ao recurso 

impetrado pela candidata Roseane de Queiros Santos, convocamos vossas presenças 

para participarem de um novo sorteio do ponto e da ordem de apresentação, às 8hs de 

amanhã, dia 16/09/21, de forma a assegurar de maneira igualitária, o direito de todos os 

candidatos, de participarem do certame público. 

 

O link para tanto será disponibilizado e enviado por e-mail de todos os candidatos cujas 

inscrições foram homologadas, como também será publicado no site Departamento e/ou 

Centro de Ensino. 

 

Segue o link para acesso à sala virtual do sorteio: https://meet.google.com/bga-qndx-zqe  

 

Informamos também que o não comparecimento a etapa do sorteio, automaticamente o 

candidato será desclassificado, atendendo o que expressa o Art19 parágrafo 1 da 

Resolução 07/2017. 

Att.  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

FUNDAMENTAIS E SOCIAIS - DCFS        
CAMPUS II - AREIA – PB 

 



Comissão de Avaliação 

Areia-PB, 15 de setembro de 2021. 

 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 

 
___________________________________________________ 

Prof.ª. Ma Márcia Eugênia de Souza 
(UFPB/CCA/DCFS) – Presidente 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.  Dr. Rosivaldo Gomes de Sá Sobrinho 
 (UFPB/CCA/DCFS) – Membro 

 
 
 

 

__________________________________________________ 
Prof. Me.Mário Vinícius Carneiro Medeiros 

(UFPB/CCA/DCFS) – Membro. 
 

 


