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Processo  Seletivo  Simplificado  para  Contratação  de  Professor  por  tempo 
determinado,  edital  nº 101/2021/DDP  –  Área:  Fonoaudiologia/Linguagem, 
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 A Comissão Designada pela portaria n.º 02/2022/FON, datada de 10 de janeiro de 
2022, constituída pelas professoras Helena Ferro Blasi, Daniela Polo Camargo da 
Silva  e  Simone  Mariotti  Roggia  como  membros  efetivos,  foi  instituída  para  o 
Processo  Seletivo  Simplificado  para  Contratação  de  Professor  por  tempo 
determinado Área - Fonoaudiologia no Campo de conhecimento - Linguagem. A 
comissão  reuniu-se  nos  dias  13  e  18  de  janeiro  de  2022  para  a  seleção  do 
professor por tempo determinado segundo acima expresso. Inscreveram-se para o 
concurso quinze (15) candidatos. Não houve sorteio do ponto, tendo em vista que 
tratou-se de concurso virtual (devido à pandemia do COVID-19) e o tema foi único 
para  todos  os  candidatos,  conforme edital  n.°  101/2021/DDP.  No  período  das 
08:00  horas  às  10:00  horas,  do  dia  13  de  janeiro,  os  candidatos  enviaram a 
documentação para a prova de títulos e plano de aula para prova didática. No 
mesmo dia, das 11:00 às 15:30 horas a Comissão analisou o Curriculum Vitae dos 
candidatos e realizou a prova de títulos. No dia 18 de janeiro de 2022 das 8:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 14:00 horas, em conformidade com a programação 
anteriormente  informada  no  cronograma,  procedeu-se  a  prova  didática  dos 
candidatos. As notas obtidas nas provas de título e didática, bem como a nota final 
dos candidatos e as suas classificações encontram-se na tabela em anexo.  A 
Comissão encerrou os trabalhos às 16:00 horas do dia 18 de janeiro de 2022. 

Florianópolis, 18 de janeiro de 2022.

___________________________
Profª. Helena Ferro Blasi (Presidente)

_____________________________
Profª. Daniela Polo Camargo da Silva 

(Membro)

_______________________________
Profª. Simone Mariotti Roggia 

(Membro)
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