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LOCAL, DATAS E HORARIOS DAS PROVAS DIDÁTICAS
A Comissão Organizadora do Concurso Público da Universidade Estadual de Ciências
da Saúde de alagoas, nomeada pela portaria GR N 355, de 13 de julho de 2015, torna
público na forma do item 5.6.15 do Edital 001/2015, as datas especificas para cada
cargo/área do conhecimento/disciplina, os dias, horários e locais de realização das
provas didáticas.
Do Local:
As provas didáticas e apresentação do plano de Atividades ocorrerão no período de 29
a 31 de Julho de 2015 na Escola Técnica de Saúde de Alagoas Valéria Hora, situada à
Rua Pedro Monteiro, 347 – Centro. Maceió – AL, CEP 57020-380. (82) 3315 3400.
Do sorteio do tema da prova didática:
De acordo com o item 5.6.4. do Edital 001/2015, o sorteio do ponto a ser apresentado
na aula didática,será realizado por membro da Banca Examinadora ou por
representante indicado pela Comissão Organizadora, na presença dos candidatos,
aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas antes do início do horário determinado de
apresentação da aula.
Da apresentação do candidato no local da prova didática:
Os candidatos devem se apresentar no local indicado 30 minutos antes da hora
prevista para o sorteio do ponto e para a aula didática. O candidato que não
comparecer ao sorteio ou à aula didática será automaticamente eliminado do
processo.
Do sorteio da ordem de apresentação da prova didática:
O sorteio da ordem de apresentação das provas será público e ocorrerá
imediatamente antes do início das mesmas.
Da data da banca da prova didática:
Data
29/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015

Área do conhecimento/disciplina
Equipamentos médico-hospitalares
Nutrição e Dietética
Saúde Coletiva/Publica em Medicina
Radiodiagnóstico
Saúde da Criança e do Adolescente na Enfermagem
Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento de Sistemas
Libras
Farmacologia
Bioética
Diagnóstico por Imagem e Procedimentos Radioterápicos

Horário
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã e Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Tarde e Noite

Da convocação nominal dos candidatos:
Na publicação da convocação dos candidatos para a prova didática será divulgada a
lista para o conhecimento do horário especifico de cada prova, conforme item 5.6.6 e
calendário do concurso público do Edital 001/2015.
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