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Aos onze dias do mês de julho do ano dç 2019, às IOh32min, na Sala.Lantana, no 3' andar do prédio
do Centro de Eventos da UFSC,- de acordo com o Edital de chamada pública n' 065/2019/DDP,
iniciou-se.a sessão do sorteio público para de6lnir a distribuição das vagas a serem reservadas para os e
candidatos negros que serão ofertadas no Edital n' 064/20 19/DDP, que visa o provimento de cargos da
carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) para o quadro permanente
desta Universidade. Estavam presentes: os servidores da Coordenadoria de Admissões, Concursos
Públicos e Contratação Temporária (CAC): Gabriela Perito Deitou (Coordenadora) .e Katiana de
Fátima Rodrigues Vieira (Assistente em Administração) e a comunidade, conforme assinaturas na lista
de presença. A Coordenadora abriu a sessão e explicou a metodologia para a reserva de vagas: sobre o
total de vagas ofertadas no edital, 03 (três) vagas, aplicou-se vinte por cento, resultando em 01 .(uma)
vaga para candidatos negros, observadas as regras de arredondamento estabelecidas pela legislação.
Não houve reserva de vaga para pessoas com deficiência considerando que, conforme legislação,
concursos públicos que ofereçam menos de 05 (cinco) vagas não há essa reserva. Para a distribuição da
vaga reservada entre as unidades' de ensino do edital foi atribuído um número para cada unidade de
ensino e outro para os seus campos de conhecimento. Utilizando o site https://sorteador.cóm.br/ para
nortear, de forma impessoal e objetiva, realizou-se primeiramente o sorteio da unidade de ensino onde
foi alojada a reserva. Considerando que a unidade de ensino sorteada foi o Núcleo de
Desenvolvimento Infantil (NDI) e que possui a previsão de apenas um campo de conhecimento no
edital, deu-se por encerrado o sorteio. Durante os sorteios foram proyetadas em tela o site
https://sorteador.com.br/ e a planilha atualizada de apoio, contendo todas as unidades de ensino e seus
respectivos campos de conhecimento, que foi preenchida simultaneamente no. decorrer do .sorteio. A.
unidade dê ensino e ó respectivo campo de conhecimento que, recebeu reserva poderão ser consultados
na planilha anexa a esta ata, juntamente com a lista dos presentes nessa sessão. As IOh35min foi
encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar eu, Katiana de Fátima Rodrigues Vieira, lavrei a
presente Ata, assinada por mim e pela Coordenadora da CAC, Gabriela Perito Deitou.
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LISTA DE PRESENÇA DO SORTEIO DAS RESERVAS DE
VAGAS DO EDITAL N' 064/2019n)DP

Nome completo
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