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EDITAL No. 10/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 

PROCESSO No. 23116.002901/2020-96 
UNIDADE ACADÊMICA: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

MATÉRIAS/DISCIPLINAS: INTRODUÇÃO À ARQUEOLOGIA, METODOLOGIA DA PESQUISA 
ARQUEOLÓGICA I, METODOLOGIA DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA II, METODOLOGIA DA PESQUISA 

ARQUEOLÓGICA III 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Atividade Data Horário Local 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

02/10/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Divulgação do cronograma das 
atividades do concurso e dos 

pontos da prova didática 
26/10/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Abertura do Processo Seletivo 29/10/2020 08:00 

 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

 
Sorteio do ponto da prova 

didática – candidato 01 
04/11/2020 09:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 02 

04/11/2020 10:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 03 

04/11/2020 11:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 04 

04/11/2020 14:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 05 

04/11/2020 15:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 06 

04/11/2020 16:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Sorteio do ponto da prova 
didática – candidato 07 

04/11/2020 17:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 01 

05/11/2020 09:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 02 

05/11/2020 10:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 03 

05/11/2020 11:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 04 

05/11/2020 14:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 05 

05/11/2020 15:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 06 

05/11/2020 16:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Realização da prova didática – 
candidato 07 

05/11/2020 17:00 h https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 

Divulgação do resultado 
preliminar da prova didática 

06/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 
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Período para para apresentação 
de recurso à prova didática 

09/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Divulgação do resultado da 
prova didática após análise de 

recurso, caso houver 
10/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Envio do currículo e 
documentos comprobatórios de 

candidatas e candidatos 
aprovadas e aprovados na 

prova didática 

Até 
10/11/2020 

Até 
23:59 h 

Material enviado ao e-mail: ndearqueologiafurg@gmail.com 

Exame de Títulos 11/11/2020 n. a. Sala de Reunião virtual da banca 

Divulgação do resultado 
preliminar do exame de títulos 

12/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Prazo para apresentação de 
recurso ao exame de títulos 

13/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Divulgação do resultado do 
Exame de Título após análise 

de recurso, caso houver 
16/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Divulgação do resultado do 
processo seletivo simplificado 

16/11/2020 n. a. https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=587 

Obs.: n. a.: não se aplica  
 
 

RELAÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA 
 
 

1) O que é Arqueologia e a inserção da ciência arqueológica na sociedade. 
 

2) Licenciamento Ambiental: histórico e escopo de ação, etapas de execução, órgãos 
responsáveis e inserção no pelo procedimento administrativo. 
 

3) Objetivos e técnicas de escavação arqueológica: problemática, seleção de materiais, 
técnicas de registro e gestão da escavação. 
 

4) Prospecção e paisagens: a paisagem como cultura material e como construção ativa 
na criação, legitimação e mudança social. 
 

5) Métodos e técnicas de datação aplicáveis a vestígios de natureza arqueológica. 
 

6) A investigação do processo de formação de sítios arqueológicos: organização e 
dinâmica dos depósitos e reflexões sobre os conceitos de estratigrafias natural e 
artificial. 
 

7) Definição do conceito de sítio arqueológico: repercussão científica, legal e social. 
 

8) Prospecção: definição, aplicação, métodos e técnicas. 

 
 

 
CONSIDERAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS 

 
a) Todas as atividades que envolvam interação da banca com candidatos e candidatas (e.g. 

sorteio de pontos e realização da prova didática), com exceção do envio de currículo e 
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documentos comprobatórios deverá ser realizada através do link 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096 observando-se os horários e 
determinações para cumprimento da atividade. 

b) A duração das provas didáticas é limitada a 50 minutos. 
c) O sorteio dos pontos e a realização das provas didáticas seguirá a ordem de inscrição de 

candidatos e candidatas, disponível em https://progep.furg.br/arquivos/editais/011205.pdf, não 
sendo permitida nenhuma troca na ordem, mesmo que em eventual anuência e concordância 
de candidatos ou candidatas envolvidos e envolvidas. 

d) Todos os candidatos e candidatas deverão estar presentes na sala virtual  
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2901202096) no horário estipulado para o início de 
cada atividade do cronograma. O não comparecimento implica em eliminação do processo 
seletivo. 

e) É de única e exclusiva responsabilidade dos candidatos e das candidatas disporem dos meios 
tecnológicos básicos e indispensáveis para a realização da prova didática. 

f) Todos os candidatos e todas as candidatas serão alertados e alertadas, uma única vez e antes 
do início de sua prova, que deverão incluir seu plano de aula no espaço “Notas Compartilhadas” 
do ambiente virtual, o qual será baixado em arquivo do formato pdf e compartilhado pelos 
membros da banca. 

g) O currículo, bem como a documentação comprobatória, deverá ser apresentado organizado, 
seguindo a ordem do barema anexo deste documento (Anexo 1), em formato pdf e arquivo 
único, que deverá ser enviado para o e-mail ndearqueologiafurg@gmail.com até o horário e dia 
limite disposto neste cronograma. 

h) Qualquer dúvida em relação a este certame será avaliada sob o conteúdo do Edital 10/2020 e 
dos regimentos e disposições da Universidade Federal do Rio Grande. 

 
 
 
 

Rio Grande, 26 de outubro de 2020 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo (Presidente) 
 
 
 

Profa. Dra. Adriana Fraga da Silva (Membro) 
 
 
 

Prof. Dr. Martial Raymond Henri Pouguet (Membro) 
 
 
 
 

Obs.: O original encontra-se assinado 
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ANEXO 1 – BAREMA PARA PROVA DE TÍTULOS 
 

 

I – Graus acadêmicos: (máximo 5,0 pontos) 

Doutorado: 5,0 pontos 

Mestrado: 2,0 pontos 

Residência: 1,0 ponto 

Especialização: 0,5 ponto 

Aperfeiçoamento: 0,3 ponto 

 

II – Produção Científica: (máximo 2,0 pontos) 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras 
coletivas ou similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 

Mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 

Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até 
o máximo de 1,0) 

Publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou 

equivalente (0,1 por participação, até o máximo de 1,0) 

Organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação 
até o máximo de 1,5) 

Autoria ou coautoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação 

até o máximo de 5,0) 

Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou 
classificada como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0) 
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Patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o 
máximo de 2,0) 

 

III – Experiência docente: (máximo 2,0 pontos) 

Monitoria (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 

Tutoria em EAD (0,1 por semestre, até o máximo de 0,4) 

Magistério na educação básica (0,1 por semestre até o máximo de 1,0) 

Magistério na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0) 

Magistério na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 

 

IV – Experiência profissional não docente, outras atividades técnico-

científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas: 

(máximo 1,0 ponto) 

Participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, 
até o máximo de 0,4) 

Atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o 
máximo de 0,8) 

Atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até 

o máximo de 0,8) 

Experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o 
máximo de 0,6) 

Experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano 

até o máximo de 0,8) 

 
 
 

 


