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Atividade Data e Horário 

Todos os candidatos devem enviar o Plano de Aula para o 

e-mail paulo.poliseli@ufsc.br  

Até o dia 26 de 

outubro, às 12:30 horas. 

Todos os candidatos devem enviar os documentos para a 

Prova de Títulos, conforme item 3.5 e todos os seus 

subitens, do Edital nº 82 de 8/10/2021, para o e-mail 

paulo.poliseli@ufsc.br  

Até o dia 29/102021 às 

12:00 horas. 

Prova Didática do candidato Caio Bustani Andrade. Link na 

plataforma oficial da UFSC: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr  

26/10/2021 às 13:30 

horas. 

Prova Didática da candidata Monique Souza Teixeira. Link 

na plataforma oficial da UFSC: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

26/10/2021 às 15:10 

horas. 

Prova Didática do candidato Fábio Rocha Lima. Link na 

plataforma oficial da UFSC: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

26/10/2021 às 16:50 

horas. 

Prova Didática do candidato Renes Rossi Pinheiro. Link na 

plataforma oficial da UFSC: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

27/10/2021 às 8:00 

horas. 
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Prova Didática do candidato Pablo Grahl dos Santos. Link 

na plataforma oficial da UFSC: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

28/10/2021 às 10:30 

horas. 

Prova de Títulos – Participação somente da Banca 

Examinadora no link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

03/11/2021 das 8:00 as 

9:30 horas. 

Prova de Títulos – Participação somente da Banca 

Examinadora no link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/concurso-publico-

professor-substituto-area-de-topografia-enr 

04/11/2021 das 10:30 

as 12:00 horas. 

Divulgação do Resultado Final 05/11/2021 as 15:00 

horas. 

 

Orientação para entrar no link especificado para as provas didáticas: a) Clique 

no link; b) Na parte inferior da página escolha a opção “não tenho uma conta”, coloque o seu 

nome e clique em “entrar” e; c) Na próxima página clique em “confirmar” para entrar na sala 

virtual. Para dúvidas e/ou esclarecimentos encaminhar e-mail para o Presidente da Banca: 

paulo.poliseli@ufsc.br   

 

Florianópolis, 25 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Cledimar Rogério Lourenzi 

Subchefe do Departamento de Engenharia Rural 

Portaria nº 939/2021/GR de 23/06/2021 
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