
 
INFORMES SOBRE O EDITAL Nº. 13/2021 

 
Processo Seletivo para Contratação de Docente – Graduação 

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

 
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. 13/2021. 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 8h30, pelo aplicativo 

sorteador.com.br: 

https://drive.google.com/file/d/165GuZwSKmKkFYBnmxcssOUJ3_o_Sgaq/view?usp=sharing.   

As candidatas serão notificadas pelo e-mail. Ao entrarem no aplicativo, poderão verificar a gravação do 

sorteio. 

2 – Análise dos memoriais pela Banca Examinadora: 10 de fevereiro de 2021. 

3 – Prova didática: 11 de fevereiro, 5ª.-feira, a partir das 13h, obedecendo à ordem alfabética dos 

candidatos. Link: 

https://meet.google.com/sra-tmeb-hvh 

 
- GIOVANA JAMAR DE QUEIROZ GÓIS – às 13h – tema 5 
- JULIA FREITAS RODRIGUES FERNANDES – às 14h – tema 6 
- TÁSSIA DO VALE CARDOSO LOPES – às 15h – tema 7 
- TATIANA BARBOSA AUGUSTO – às 16h – tema 1 
- TICIANE GONÇALEZ BOVI – às 17h – tema 9 
- VANESSA FADANELLI SCHOENARDIE POLI – às 18h – tema 10 
 
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. 13/2021, 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. 

 

3 – Entrevistas pela Banca Examinadora: 18 de fevereiro de 2021, a partir das 13h, conforme 

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

inscrição de cada candidata, obedecendo à ordem alfabética dos candidatos. Link: 

https://meet.google.com/sra-tmeb-hvh 

 
- GIOVANA JAMAR DE QUEIROZ GÓIS – às 13h 
- JULIA FREITAS RODRIGUES FERNANDES – às 14h  
- TÁSSIA DO VALE CARDOSO LOPES – às 15h   



 
- TATIANA BARBOSA AUGUSTO – às 16h   
- TICIANE GONÇALEZ BOVI – às 17h  
- VANESSA FADANELLI SCHOENARDIE POLI – às 18h 
 
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.  

 

 

Banca do Processo Seletivo para Contratação de Docente - Graduação 


