
 

       

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE   
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB   

EDITAL 20/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO 

Processo nº 23116.000659/2021-05 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

08/06/21 Até as 
17:30 

Cronograma do concurso https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

21/06/21 
 

13:00* Abertura da sala virtual do 
concurso 

* Não será permitida entrada 
na sala após às 13 h e 15 min 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

 

13:15* Abertura oficial do concurso 
com presença obrigatória de 
TODOS OS CANDIDATOS 
para o sorteio dos grupos. 

* O candidato que não 
comparecer nesta data e 
horário estará 
automaticamente 
desclassificado do concurso. 

 

13:45 Sorteio do ponto do Grupo 1 
(candidatos 1, 2 e 3) 

22/06/21 
manhã 

8:00* Abertura da sala virtual do 
concurso 

*Não será permitida entrada na 
sala após às 8 h e 15 min 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

 8:15 Sorteio do ponto do Grupo 2 
(candidatos 4, 5 e 6) 

22/06/21 
tarde 

13:30* Abertura da sala virtual do 
concurso 

*Não será permitida entrada na 
sala após às 13 h e 45 min 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

 13:45 Sorteio do ponto do Grupo 3 
(candidatos 7, 8 e 9) 

14:00 Apresentação da aula do 
candidato 1 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

15:30 Apresentação da aula do 
candidato 2 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

17:00 Apresentação da aula do 
candidato 3 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 
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23/06/21 
manhã 

8:00* Abertura da sala virtual do 
concurso 

*Não será permitida entrada na 
sala após às 8 h e 15 min 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

8:15 Sorteio do ponto do Grupo 4 
(candidatos 10, 11, 12 e 13) 

8:30 Apresentação da aula do 
candidato 4 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

10:00 Apresentação da aula do 
candidato 5 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

11:30 Apresentação da aula do 
candidato 6 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

23/06/21 
tarde 

14:00 Apresentação da aula do 
candidato 7 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

15:30 Apresentação da aula do 
candidato 8 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

17:00 Apresentação da aula do 
candidato 9 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

24/06/21 
manhã 

8:30 Apresentação da aula do 
candidato 10 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

10:00 Apresentação da aula do 
candidato 11 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

11:30 Apresentação da aula do 
candidato 12 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

24/06/21 
tarde 

13:00 Apresentação da aula do 
candidato 13 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
659202105 

28/06/21 8:00 Divulgação do resultado 
preliminar da Prova Didática 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

29/06/21 17:00 Prazo para recurso referente 
ao resultado preliminar da 
Prova Didática 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

02/07/21 

Até as 
12:00 

Divulgação do resultado dos 
recursos da Prova Didática 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

Até as 
17:30 

Divulgação do RESULTADO 
FINAL PROVA DIDÁTICA 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

05/07/21 Até as 
17:30 

Envio do Material para 
Exame de Títulos 

Envio de material para o e-mail: 
adriana.saccol@furg.br 

 

06/07/21 Até as 
17:30 

Divulgação do resultado 
preliminar do Exame de 
Títulos 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

07/07/21 Até as 
23:59 

Prazo para recurso referente 
ao resultado preliminar do 
Exame de Títulos 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

09/07/21 

Até às 
12:00 

Divulgação do resultado dos 
recursos do Exame de 
Títulos 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
Até às 
12:00 

Divulgação do RESULTADO 
FINAL do EXAME DE 
TÍTULOS 

Até às 
17:30 

Divulgação do RESULTADO 
FINAL DO CONCURSO 

 

Observações Gerais  
 

1. A sala virtual será aberta pelo presidente da banca com 15 (quinze) minutos de antecedência do 

início das atividades, conforme cronograma. 

2. Após o início da atividade, não será permitido acesso de candidatos a sala virtual.  

3. Avaliação da prova didática se dará em torno dos seguintes critérios:  

I. plano de aula (até o máximo de 1,0 pontos); 

II. domínio do conteúdo (até o máximo de 3,0 pontos); 

III. clareza na exposição de conteúdos (até o máximo de 2,0 pontos); 
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IV. organização e abordagem do conteúdo (até o máximo de 2,0 pontos); 

V. uso adequado de recursos de apoio (até o máximo de 1,0 ponto); e, 

VI. adequação ao tempo de aula (até o máximo de 1,0 ponto). 

4. O plano de aula da prova didática deverá ser apresentado pelo candidato no primeiro slide ou página 

de apresentação no dia da prova. 

5. A prova didática constará de uma aula com duração máxima de 50 (cinquenta) minutos. 

6. O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que forem aprovados em 

cada etapa. 

 

Rio grande, 21 de junho de 2021 
 

 
 

Prof.ª Dra. Adriana Saccol Pereira 
(Presidente da Banca)  

 

 
 

Prof.ª Dra. Sonia Marisa Hefler 
(Membro da Banca) 

 
 
 

Prof. Dr. Junior Borella 
(Membro da Banca) 


