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SORTEIO 8 

 9 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2022, realizou-se o sorteio para definir a 10 

distribuição das vagas a serem reservadas para os candidatos com deficiência (PCD) 11 

ofertadas no Edital nº 067/2022/DDP, que visa à abertura de Processo Seletivo 12 

Simplificado para contratação de Professor Substituto por tempo determinado. 13 

Participaram remotamente: Alvair Dutra de Armas, chefe da Divisão de Contratação 14 

Temporária (DCT) e Talita Martins Nunes (Assistente em Administração). Será 15 

reservado aos candidatos com deficiência 5% (cinco) do total de vagas do referido 16 

edital, em conformidade com o Decreto nº 9.508/2018, seguindo a seguinte 17 

metodologia: a) aplicação de 5% no somatório de vagas ofertadas no edital e, em caso 18 

de número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente; 19 

b) se houver algum órgão solicitante dispondo de número igual ou superior a 5 (cinco) 20 

vagas será reservada, automaticamente, um quinto dessas vagas; c) serão sorteados os 21 

órgãos solicitantes que não foram abarcados pela reserva automática, se houver, para 22 

definição das demais vagas destinadas à reserva, até totalização dos 5%; d) Havendo 23 

mais de um campo de conhecimento do órgão solicitante que foi alocada a reserva, será 24 

feito sorteio para definir em qual dos campos de conhecimento terá a vaga reservada. 25 

Das 08 (oito) vagas ofertadas no Edital, 5% foram reservadas a candidatos com 26 

deficiência, totalizando em 01 (uma) a vaga com reserva. Foi atribuído um número para 27 

cada Departamento e cada campo de conhecimento para realizar o sorteio no site 28 

https://sorteador.com.br/ e definir de forma impessoal e objetiva, o departamento de 29 

ensino em que foi alocada a reserva. O Departamento e respectivo campo de 30 

conhecimento que recebeu a reserva de vagas foi: 1) Departamento de Engenharia 31 

Civil – ECV/CTC. Campo de conhecimento: Engenharia Civil. O resultado do 32 

sorteio poderá ser conferido no seguinte link: https://resulta.do/PEBv6798JEnV4. Nada 33 

mais havendo a constar eu, Talita Martins Nunes, lavrei a presente Ata, assinada por 34 

mim e pela servidora Alvair Dutra de Armas. 35 

 36 

Florianópolis, 28 de abril de 2022. 37 
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