
EDITAL Nº 72 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO 

ÁREA: MATEMÁTICA 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 Teorema do Valor Médio e Aplicações 

 Somas de Riemann e a definição de Integral Definida 

 O Teorema Fundamental do Cálculo e Aplicações 

 Teorema do Núcleo e da Imagem 

 Mudança de Base 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 Dia 14/12/2020 será feita a análise das inscrições quanto ao deferimento/indeferimento das 

mesmas. 

 Dia 21/12/2020, às 8:00h, será feito em sessão pública por web conferência no link:  

meet.google.com/yif-ohmk-izx, o sorteio da ordem de apresentação da prova de aptidão 

didática, bem como o sorteio do tema. O link da web conferência é divulgado pela Comissão 

de Seleção aos candidatos por e-mail, e o link constará no sítio eletrônico do Departamento: 

https://matematica.ufes.br/pt-br/concursos-0   

A prova de aptidão didática consistirá na avaliação da aula gravada pelo candidato sobre o 

tema a ser sorteado conforme item 8.2.2 do edital, cujo link de acesso à aula deverá ser 

encaminhado por e-mail para a Comissão de Seleção ou Departamento no prazo de até 24h 

contados a partir do encerramento da sessão pública do sorteio do ponto. A aula didática terá 

uma duração máxima de 40 minutos. O link deve ser disponibilizado, com permissão para 

download, em um dos diversos serviços de armazenamento e transferência de arquivos 

gratuitos disponíveis, tais como: Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, WeTransfer ou 

outro dispositivo da escolha do candidato, mas que permita o acesso à informação pela 

Comissão de Seleção. 

 Dia 22/12/2020 às 9:00h, a comissão de seleção assistirá ao vídeo de apresentação da aula 

gravada por cada candidato, na ordem de apresentação sorteada, em sessão pública realizada 

por web conferência com link da sessão/transmissão a ser divulgado pela Comissão de Seleção 

por e-mail, e o link constará no sítio eletrônico do Departamento: 

https://matematica.ufes.br/pt-br/concursos-0   

 

 

Vitória ES, 08 de dezembro de 2020. 

 

Comissão de Inscrição/Seleção: 

 

 Prof. Dr. Alancardek Pereira Araujo 

            Prof. Dr. Domingos Sávio Valério Silva 

            Prof. Dr. Moacir Rosado Filho 

  

 


