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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Processo Seletivo Simplificado
Edital Nº 02/2019/DDP
Cronograma dos Trabalhos
Área/Subárea de Conhecimento: Educação Infantil
Processo: 23080.086932/2018-21
Nº de vagas: 01 (uma)
Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Requisitos: Graduação em Pedagogia.
Período de inscrições dos candidatos:
21/01/2019 à 25/01/2019
Local: Secretaria do NDI
Homologação das inscrições
28/01/2019
Local: Mural do NDI e www.ndi.ufsc.br
Divulgação da portaria de designação da Comissão Examinadora:
30/01/2019
Local: Mural do NDI e www.ndi.ufsc.br
Divulgação do cronograma do Processo Seletivo Simplificado:
01/02/2019
Local: Mural do NDI e www.ndi.ufsc.br
Sorteio do ponto para prova didática:
05/02/2019 a 07/02/2018
Local: Hall do auditório do NDI
Horário: o cronograma do sorteio será cumprido com pontualidade.
Prova didática:
06/02/2019 a 08/02/2019
Local: Hall do auditório do NDI
Horário: de acordo com o cronograma definido no sorteio, cada candidato irá realizar a prova didática 24h
após o horário do sorteio do ponto.

Haverá computador (Equipado com sistema operacional Windows) e projetor data-show disponíveis para
quem desejar utilizar na prova didática.
Programa para a prova didática:
Área de conhecimento: Educação Infantil
1. Concepções de criança, infância e educação infantil;
2. A atividade principal e sua importância para a aprendizagem e desenvolvimento da criança;
3. Organização e sistematização do trabalho pedagógica na educação infantil;
4. Diversidade no trabalho pedagógico na educação infantil;
5. O papel do professor na educação infantil;
6. Educação infantil e políticas públicas
Prova de títulos:
Conforme o item 3.1.9 do Edital n° 02/2019/DDP: Para a prova de títulos, o candidato deverá entregar o
curriculum vitae na Plataforma Lattes, devidamente documentado, com os documentos dispostos na ordem
de apresentação do currículo, ao secretário da comissão examinadora, no horário previsto no cronograma
para sorteio para prova didática. (Não há necessidade de autenticar os documentos em cartório)
Divulgação do resultado do Processo Seletivo Simplificado:
11/02/2019
Local: Mural do NDI e www.ndi.ufsc.br
As informações relativas à realização de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado estão
descritas na PORTARIA NORMATIVA Nº 154/2019/GR.

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2019.

