
EDITAL nº 02/2021.2
RESULTADO 1ª ETAPA 

Curso de Bacharelado em Administração

De acordo com o Edital n. 01/2021.2, que trata do processo seletivo para contratação de professor/a para o
curso  de  Bacharelado  em  Administração,  na  disciplina  de  “GESTÃO  DE  SERVIÇOS;  GESTÃO  E
IDENTIDADE DE MARCA”, informamos os nomes dos candidatos classificados na primeira etapa – prova
de títulos, em ordem alfabética – e o cronograma da segunda etapa – prova didática – com dia, horário e
link de acesso via Google Meet.
 

SIMONE NAZARETH VEDANA KOCH
28/07/2021 

15h – 15h40
Link da videochamada:

https://meet.google.com/jej-bnpm-ypm 

VICENTE MOREIRA
28/07/2021 

16h – 16h40
Link da videochamada:

https://meet.google.com/gmu-kmfp-vkf 

Abaixo segue o conteúdo/ementa da disciplina em que o candidato deve escolher apenas UM ÚNICO ITEM
para apresentá-lo em sua prova didática:

Disciplinas Ementa

Gestão de Serviços Serviços  na  economia.  Conceito,  classificação  e  características.  Encontro  de
Serviços e Momentos da Verdade. Gestão da Experiência em Serviços. Processo
e design do serviço. Evidências físicas e cenário. Interações humanas. Qualidade
em Serviços. Gestão da Capacidade x Demanda.

Gestão e Identidade
de Marca

Conceitos de gestão de marcas. Identidade, personalidade e promessa de marca.
Importância  das  marcas;  Conceito  de  brand  equity;  Brand  equity baseado  no
cliente; Posicionamento e valores de marca; Elementos de marca; programas de
marketing para construção do brand equity; Ações secundárias para construção
do brand equity; Arquitetura de marcas; Novos produtos e extensão de marcas.

Informamos ainda que a terceira e última etapa da seleção – a entrevista, acontecerá imediatamente após a
realização da prova didática.

PUBLIQUE-SE.

Florianópolis, 26 de julho de 2021.

             .
Fernando Ramos Lengler

Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração
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