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Considerando:

Que todos os candidatos foram comunicados oficialmente do cronograma por meio
eletrônico;

Que todos os candidatos também foram, por meio de correio eletrônico, convidados
para o link de participação da web conferência do sorteio de apresentação e dos
pontos de prova, conforme instrução normativa 01/2021 PROGEP;

E que conforme resolução 07/2017 do CONSEPE, em seu artigo 19 § 1º;

Faz-se necessária a presença do candidato na web conferência, no momento
dos sorteios: da ordem de apresentação e do ponto tema da prova didática;

Que foi realizada nesta data, às 8h00m, a abertura da web conferência,
intitulada: Ordem de apresentação e sorteio do tema de prova didática turno
manhã;

Abaixo relacionamos os candidatos presentes e suas ordens sorteadas, de
apresentação, bem como o tema da prova didática:

Ordem de apresentação Candidato

01 Dan Oliveira de Melo

02 Camilla Karolinne Serpa Cosmo

03 Patrícia Regina Amante

04 Tadeu Rena Valente

Ponto Sorteado: nº 2.Cortes (tipos, importância e utilização nos
diferentes alimentos: carnes, aves e peixes).



Desta forma foi celebrado o trâmite conforme rege as regras de edital e
legislações pertinentes e, pelo quantitativo de candidatos presentes durante a
web conferência, realizada hoje, de sorteio de ordem de apresentação e tema
da prova didática, tornam-se dispensadas as demais web conferências para o
sorteio de tema da prova didática.

João Pessoa, PB, 21 de Julho de 2021.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 21/07/2021 10:38 ) 
ROGERIO PAODJUENAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2014627

(Assinado digitalmente em 21/07/2021 10:41 ) 
SAMARA DE MACÊDO MORAIS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2076796

(Assinado digitalmente em 21/07/2021 10:37 ) 
CRISTIANE BEZERRA LIBORIO CORREIA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1081605
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