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Cronograma do processo seletivo
Datas

Evento

Endereço

21-25 de setembro
05 de outubro
05 de outubro
05 de outubro
05 de outubro
06 de outubro
08 de outubro
08 de outubro
09 de outubro
09 de outubro
13 de outubro
13 de outubro

Inscrições para o processo seletivo
Comissão examinadora
Inscrições homologadas
Cronograma do processo seletivo
Pontos para a Prova Didática
Prazo para impugnação da Comissão examinadora
Resposta à impugnação da Comissão examinadora
Portaria de nomeação da Comissão examinadora
Prazo para impugnação da Comissão examinadora
Portaria de nomeação da Comissão examinadora
Prazo para impugnação da Comissão examinadora
Prova de Títulos
. Envio do Currículo Vitae (em formato .pdf) acompanhado dos documentos comprobatórios;
. O material para Exame de Títulos deverá conter, sob
pena de não serem computados, os títulos respectivos:
(a) A relação escrita, em formato digital, sob forma de
tabela organizada e assinada pelo candidato (formulário
em anexo), listando e descrevendo cada um dos títulos
do candidato e a respectiva pontuação pretendida relativa
a cada um dos mesmos, nos termos e na ordem dos Artigos 17, 18, 19 e 20 da Deliberação 081/2014 do COEPEA/FURG.
(b) A cópia (em formato .pdf) das comprovações de cada
um dos títulos relacionados, com páginas numeradas e
organizadas na mesma ordem constante na relação apresentada.
Sorteio do ponto
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15 de outubro | 08h

16 de outubro | até 8h
16 de outubro
Das 8h até 22h

Envio do Plano de Aula para a Prova Didática
Realização da Prova Didática
. No horário de início da realização da Prova Didática todos os candidatos deverão se fazer presentes, devendo
permanecer, na plataforma MConf, à disposição para a
realização, em sequência, da respectiva Prova Didática,
obedecida a ordem de inscrição.
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19 de outubro | até 18h
20 de outubro
21 de outubro | até 18h
22 de outubro

. As provas didáticas ocorrerão na sala de apoio, com a
presença apenas do candidato, da banca examinadora e
de um servidor para o apoio técnico.
. Os candidatos deverão aguardar a sua chamada para a
prova didática na sala de espera. Caso o candidato não
esteja conectado no momento da sua chamada, o mesmo
será desclassificado do processo seletivo.
. O candidato deverá permanecer durante toda a prova
didática com sua webcam ativa. Não será oportunizado o
compartilhamento de tela para apresentação de slides,
imagens e/ou vídeos, tendo em vista o risco de instabilidade da conexão.
. A prova didática constará de uma aula com duração mínima de 20 minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos; recomendando-se a duração limite de 30 minutos
tendo em vista a excepcionalidade da prova didática por
videoconferência.
Resultado da Prova Didática
Prazo para recurso do resultado da Prova Didática
Resultado dos Recursos da Prova Didática
Prova de Títulos

23 de outubro | até 18h
26 de outubro
27 de outubro | até 18h
29 de outubro | até 18h

Resultado da Prova de Títulos
Prazo para recurso do resultado da Prova de Títulos
Resultado dos Recursos da Prova de Títulos
Resultado do processo seletivo

Rio Grande, 09 de outubro de 2020
Profa. Dra. Maria Claudia Brauner
Presidente da Comissão examinadora
Portaria n. 1698/2020
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