
 
 

INFORMES SOBRE O EDITAL Nº. 12/2021 

 
Processo Seletivo para Contratação de Docente – Graduação 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde 
Área do Conhecimento: Enfermagem  

 
Link de Acesso para as Etapas do Processo Seletivo 
 
Prezadas candidatas,  
 
O processo seletivo para contratação de docente - Graduação da Universidade Católica de Santos 

acontecerá conforme o Edital nº. 12/2021. Todo o processo ocorrerá de forma remota, por meio do 

aplicativo Google Meet. 

O calendário é o seguinte:  

1 – Sorteio do tema para as provas didáticas: 9 de fevereiro, 3ª.-feira, às 9h, pelo aplicativo 

sorteador.com.br: 

https://meet.google.com/vtk-khug-gdi 

2 - Análise dos memoriais pela Banca Examinadora: 10 de fevereiro de 2021; 

3 – Prova didática: 11 de fevereiro, 5ª.-feira, a partir de 9h, obedecendo à ordem alfabética das 

candidatas: 

https://meet.google.com/cgt-ffkx-war 

 

- ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALVEZ - às 9h - Tema 5 
- ELIZABETH CORREIA FERREIRA GALVÃO - às 13h - Tema 2 
- GLÁUCIA BARROSO MARTINS  - às 14h30  - Tema 7 
- LUIZE FABREGA JUSKEVICIUS -  às 16h30 - Tema 3 
 
As candidatas deverão estar disponíveis 10 minutos antes do horário previsto.  
Cada uma será avisada por telefone, ou WhatsApp, liberando seu acesso na plataforma Google Meet.  
 

IMPORTANTE: Conforme o Edital nº. 12/2021, os documentos Cédula de Identidade, CPF e Diploma de 

Doutorado deverão ser apresentados na forma original em modo remoto no início da primeira fase, no 

dia da prova. 

 

4 – Entrevistas pela Banca Examinadora: 18 de fevereiro de 2021, a partir das 9h, conforme 

agendamento a ser oportunamente publicado no site da Universidade e informado no e-mail de 

inscrição de cada candidata; obedecendo à ordem alfabética das candidatas: 

https :// meet.google.com/phg-sonz-pzj 

- ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALVEZ - às 9h  
- ELIZABETH CORREIA FERREIRA GALVÃO - às 10h  
- GLÁUCIA BARROSO MARTINS - às 11h  
- LUIZE FABREGA JUSKEVICIUS - às 12h  
 

https://meet.google.com/cgt-ffkx-war


 
 
As candidatas deverão estar disponíveis 10 minutos antes do horário previsto. Cada um será avisado por 

telefone ou WhatsApp, liberando seu acesso na plataforma Google Meet.  

 

Banca do Processo Seletivo para Contratação de Docente - Graduação 

 


