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Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, realizou-se o sorteio para definir a 13 

distribuição das vagas a serem reservadas para os candidatos com deficiência (PCD) e 14 

candidatos negros ofertadas no Edital nº 013/2023/DDP, que visa à abertura de Processo 15 

Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto por tempo determinado. 16 

Participaram: Alvair Dutra de Armas, Chefe da Divisão de Contratação Temporária (DCT/CAC) e 17 

Talita Martins Nunes, Assistente em Administração (DCT/CAC). Sobre o total de 10 (dez) vagas 18 

ofertadas no edital, aplicou-se 20% (vinte por cento) para cada uma das reservas, resultando 19 

em 02 (duas) vagas destinadas para PCD e 02 (duas) vagas destinadas para candidatos negros, 20 

observadas as regras de arredondamento estabelecidas pela seção III da Resolução Normativa 21 

nº 034/CUn/2013. O órgão solicitante que dispõe de 3 (três) ou mais vagas, no caso da reserva 22 

para candidatos negros, e com 5 (cinco) ou mais vagas, no caso da reserva para candidatos 23 

com deficiência, teve reservado automaticamente até um quinto dessas vagas. Após a 24 

identificação dos departamentos de ensino que receberam reserva automática, utilizou-se o 25 

site https://sorteador.com.br/ para sortear, de forma impessoal e objetiva, os campos de 26 

conhecimento onde foram alocadas as reservas. Nessa etapa restou reservada 01 (uma) vaga 27 

para candidatos negros. Dando continuidade, iniciou-se a segunda etapa com o sorteio dos 28 

departamentos de ensino não abarcados pela reserva automática para definição das demais 29 

vagas destinadas à reserva, até a totalização de 20% (vinte por cento). Para esta etapa coube 30 

definir a distribuição de 02 (duas) vagas para PCD e 01 (uma) vagas para candidatos negros. Foi 31 

atribuído um número para cada departamento de ensino e outro para os seus campos de 32 

conhecimento, para realizar o sorteio utilizou-se o site https://sorteador.com.br/, e de forma 33 

impessoal e objetiva, foram sorteados os departamentos de ensino em que foram alocadas as 34 

reservas, alternando entre vagas para PCD e para candidatos negros. Os Departamentos e 35 

respectivos campos de conhecimento que receberam a reserva de vagas para candidatos 36 

negros foram: 1) Colégio de Aplicação – CA/CED. Campo de conhecimento: Educação/ 37 

Tópicos Específicos em Educação/ Educação Especial. 2) Núcleo de Desenvolvimento Infantil 38 

- NDI/CED. Campo de conhecimento: Educação Infantil. Os Departamentos e respectivos 39 
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campos de conhecimento que receberam a reserva de vagas para candidatos com deficiência 40 

(PCD) foram: 1) Departamento de Matemática - MAT/CTE. Campo de conhecimento: 41 

Matemática/ Matemática Aplicada. 2) Departamento de Odontologia - ODT/CCS. Campo de 42 

conhecimento: Odontologia / Clínica Odontológica.   43 

O resultado do sorteio poderá ser conferido no seguinte link: 44 

https://resulta.do/hk2SHPI0daijb. Nada mais havendo a constar eu, Talita Martins Nunes, 45 

lavrei a presente Ata, assinada por mim e pela servidora Alvair Dutra de Armas. 46 
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Florianópolis, 13 de fevereiro de 2023. 49 
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