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  Data do Sorteio da Ordem: 18/01/2021 

Horário do Sorteio da Ordem: 08:00h 

Data do Sorteio dos Pontos: A partir de 18/01/2021 

Horário do Sorteio dos Pontos: A partir das 08:30h  

 
NOTA:  

1. O link para o sorteio da Ordem ficará disponível das 08:00h às 08:30h do dia 18/01/2021. 

2. Ao acessar as salas virtuais o candidato deve se identificar, apresentando documento oficial com foto. 

3. Não será admitido o acesso de candidatos após os horários estabelecidos. Em função disso, sugere-se que os candidatos acessem às salas virtuais 15 

minutos antes do horário definido, a fim de averiguar condições de acesso, evitando, assim, atraso e consequente reprovação. 

4. Para acessar a sala virtual do Google Meet, o candidato deve utilizar conta Google com o mesmo correio eletrônico (e-mail) disponibilizado no 

momento da inscrição. Não será admitido o acesso por candidatos que não foram classificados para essa etapa do certame.  

5. O link para o Sorteio dos Pontos ficará disponível do dia 18/01/2021 das 08:30hs, até o dia 19/01/2021 às 16:00h. Sendo que cada sorteio ocorrerá nos 

seguintes horários: Dia 18/01/2021: 8:30h; 10:30h; 13:30h; 15:30h. Dia 19/01/2021: 8:30h; 10:30h; 13:30h; 15:30h, seguindo o Sorteio da Ordem das 

Apresentações. Não será admitida a presença de público e nem dos demais candidatos do certame. 

Matéria / Área de Conhecimento – Ecologia/Biodiversidade: CCA032 – Ecologia Geral 

Link para sorteio da Ordem:meet.google.com/bvo-yqtm-kgn 

 

Link para sorteio dos Pontos:meet.google.com/zzc-wurm-xiq 

 

https://meet.google.com/bvo-yqtm-kgn?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/zzc-wurm-xiq?hs=122&authuser=0
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6. O link para envio do plano de aula ficará disponível do dia 18/01/2021 das 8:30h, até dia 19/01/2021 às 17:30h na página do processo seletivo. 

Cada candidato deve enviar seu plano de aula por até (02) duas horas após o sorteio do seu ponto, seguindo o Sorteio da Ordem das 

Apresentações, conforme o item 9.5.10 do Edital 08/2020. Através do link: https://forms.gle/Uc4CuVTxZR6UiPNv9  

7. O link para Prova Didática será disponibilizado na página do processo seletivo no dia 18/01/2021. 

 

Cruz das Almas, 15 de Janeiro de 2021 

Comissão de Execução 

Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas 

https://forms.gle/Uc4CuVTxZR6UiPNv9

