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DATA E HORÁRIOS DOS SORTEIOS DOS PONTOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO 
DIDÁTICO PEDAGÓGICO REFERENTE AO EDITAL 04/2012 

 
Campus Aracruz - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Aracruz 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 
Favor informar ao candidato que por motivo de forças maiores temos sofrido com queda de energia elétrica em nosso 
campus, que o candidato tenha também preparada uma aula sem o uso de multimídia. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio do 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de Ponto 

120400018 08:00h 
120400203 09:20h 
120400138 10:40h 
120400080 12:00h 

---- ALMOÇO 
120400219 14:00h 
120400079 15:20h 
120400122 16:40h 

401 - Química Analítica (Cód. CNPq 
10604006) ou Instrumentação Analítica 

(Cód. CNPq 10604065) 

25/09/2012 
(terça-feira) 

120400227 18:00h 
 
 
Campus Cachoeiro de Itapemirim - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho 
didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Cachoeiro de Itapemirim (ver Anexo II do edital). 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio 
de Ponto Inscrição Horário do Sorteio de Ponto 

120400020 8:00h 
402 -Engenharias/Geociências 27/09/2012 

(Quinta-feira) 120400141 9:20h 

120400035 15:20h 403 - Engenharia 
Mecânica / Engenharia de 
Materiais e Metalúrgica 

26/09/2012 
(Quarta-feira) 

120400207 16:40h 



  120400075 18:00h 

404 - Fenômenos de 
Transporte/Termodinâmica 

24/09/2012 
(Segunda-feira) 120400124 14:00h 

120400160 8:00h 
120400050 9:20h 
120400012 10:40h 

- ALMOÇO 

 
406 – Ciências Exatas e da 

Terra/Engenharias 
 

26/09/2012 
(Quarta-feira) 

120400182 14:00h 
 
 
Campus Colatina - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Colatina (ver Anexo II do edital). 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio 
de Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 
408 - Estruturas (Cód. CNPq 

30102006) 
25/09/2012 
(terça-feira) 120400133 13:30h 

 
 
Campus Guarapari - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no campus Guarapari (ver Anexo II do edital). 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio de 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de Ponto 

120400107 15:00h 
120400004 16:20h 409 - Ciências Contábeis 26/09/2012 

(quarta-feira) 
120400064 17:40h 
120400161 08:00h 
120400117 09:20h 
120400066 10:40h 
120400023 12:00h 

410 - Administração/Economia 27/09/2012 
(quinta-feira) 

120400155 15:00h 
120400216 15:00h 
120400085 16:20h 

26/09/2012 
(quarta-feira) 

120400094 17:40h 
120400151 08:00h 
120400056 09:20h 
120400089 10:40h 
120400127 12:00h 

411 - Administração/Direito 
27/09/2012 

(quinta-feira) 

120400093 15:00h 
120400230 13:00h 
120400088 14:20h 

412 - Administração 25/09/2012 
(terça-feira) 

120400178 15:40h 



 120400068 17:00h 
120400143 08:00h 
120400037 09:20h 
120400077 10:40h 

 

26/09/2012 
(quarta-feira) 

120400130 12:00h 

413 - Engenharia Elétrica 27/09/2012 
(quinta-feira) 120400174 16:20h 

120400104 13:00h 
120400051 14:20h 
120400060 15:40h 

25/09/2012 
(terça-feira) 

120400024 17:00h 
120400025 08:00h 
120400091 09:20h 
120400055 10:40h 

416 - Matemática 

26/09/2012 
(quarta-feira) 

120400221 12:00h 
 
 
Campus Ibatiba - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Ibatiba. 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio de 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 

120400103 08:00h 

120400126 09:30h 

120400118 11:00h 

120400238 14:30h 

120400167 16:00h 

24/09/2012 
(segunda-feira) 

120400163 17:30h 

120400131 08:00h 
120400134 09:30h 

417 – Administração Florestal 

27/09/2012 
(quinta-feira) 

120400158 11:00h 
 
 
Campus Piúma - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico  
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Piúma. 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Índice de Inscrição da Área Data do Sorteio de 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 
120400008 8:00h 
120400042 9:20h 418 24/09/2012 

(segunda-feira) 
120400177 10:40h 

 
 
Campus Santa Teresa - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático 



pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Santa Teresa (ver Anexo II do edital). 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

COD/Área Data do Sorteio de 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 
120400132 8:15h 
120400186 9:35h 
120400063 10:55h 

- (ALMOÇO) 12:15h 
120400110 14:15h 

419 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 25/08/2012 
(terça-feira) 

120400111 15:35h 
 
 

Campus Serra - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no CDP do campus Serra (ver Anexo II do edital). 
 
Os recursos tais como projetor multimídia, computador, etc devem ser reservados no ato do sorteio. 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio 
de Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 
120400072 08:00h 
120400096 09:20h 
120400013 10:40h 

421 - Controle de Processos 
Eletrônicos, Retroalimentação (Cód. 

CNPq 30405033). 

27/09/2012 
(quinta-feira) 

120400115 12:00h 
120400043 8:00h 
120400069 9:10h 
120400125 13:30h 
120400041 14:40h 
120400170 15:50h 

26/09/2012 
(quarta-feira) 

120400175 17:00h 
120400136 9:00h 
120400038 10:10h 
120400156 11:20h 
120400073 14:30h 
120400197 15:40h 

422 – Sistemas de Informação / 
Engenharia de Software 

27/09/2012 
(quinta-feira) 

120400198 16:50h 
 
 

Campus Venda Nova do Imigrante - Data e horários dos sorteios dos pontos para a prova de desempenho 
didático pedagógico 
O sorteio poderá ser realizado por um procurador. Em caso de uso de procuração simples, se faz necessária a 
apresentação de documento de identidade do candidato com assinatura idêntica à da procuração, além da apresentação 
de um documento de identidade com foto do procurador legal. 
 
O sorteio será realizado no gabinete do diretor do campus Venda Nova do Imigrante. 
 
O campus Venda Nova do Imigrante disponibilizará os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro 
branco, pincel para quadro branco e apagador. 



 
 

Área/Subárea/Especialidade Data do Sorteio de 
Ponto Inscrição Horário do Sorteio de 

Ponto 
120400147 13:00h 
120400078 14:20h 
120400149 15:40h 

26/09/2012 
(quarta-feira) 

120400181 17:00h 
120400083 08:00h 
120400003 09:20h 
120400006 10:40h 

423 – Ciência e Tecnologia de Alimentos 

27/09/2012 
(quinta-feira) 

120400010 12:00h 
 
 


