8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Campus UniversitárioJogo David Ferreira Lama- Trindade
CEP 88040-900- Florianópolis - SC
Telefones:(48) 3721-4998(Voip) --(48) 372 1-9480
E-mail: nfr(@contato.ufsc.br

RETIFICAÇÃO

SORTEIO DO PONTO PARA A PROVA DIDÁTICA E ENTREGA DE
DOCUMENTOS

A Presidenteda Banca Examinadora do Concurso Público para o Cargo de Professor da
Carreira do Magistério Superior (Campo de Conhecimento: Enfermagem Médico-Cirúrgica), no
uso de suas atribuições legais, publica a seguinte RetiHicação:

1)
Constatou que houve um equívoco na digitação do número de Inscrição da candidata Juba
Wakiuchi, publicado no dia 15/10/2018no Site e no Mural do Departamento,o que acarretoua
alteração da ordem de entregados currículos e demais etapasdas duas primeiras candidatas.

2)
O número de inscrição da candidata supracitada, publicado no documento "Ajuste de
Cronograma" foi o número 43970001, porém, o número de inscrição da candidata Juba Wakiuchi
é 43970012.
3)
Conforme publicado no Edital n' 053/DDP/2018 a ordem de entrega dos currículos e
demais etapas segue a ordem crescente do número de inscrição dos candidatos. Sendo assim, a
candidata Juba Wakíuchi deveria ser a segunda a apresentar a documentação na Etapa Sorteio do
Ponto para a Prova Didática e Entrega de Documentos. Desta forma, a candidata Elaine Cristina

Novatzki Forte, inscrição n' 43970010,deveria ser a primeira a apresentara documentaçãoe a
sortear o ponto.

4)

Tendo em vista que a ordem foi alterada e com o intuito de dar publicidade aos atos,

durante todo concurso, encaminha-se esta Retinicação.

5)
Ressaltamos que a presente situação não afetou quaisquer procedimentos internos e não
impactará de nenhuma forma no Concurso, é apenas um procedimento que visa prestar
transparência em todas as Etapas do mesmo.
Estas informações serão publicadas no site do Departamento de Enfermagem e constará na Ata do
Concurso.
A ordem das demais apresentaçõespermanece inalterada
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Prof'. Sa 6nara de Fátima Faria Barbosa
Presidenteda Banca Examinadora

