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EDITAL N° 25 DE 22 DE JUNHO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 
Processo nº 23116.001067/2021-01 
Matérias/Disciplinas: Química Geral; Química Geral I; Química Geral II; Fundamentos de Química; Química Geral Experimental 
I; Química Geral Experimental II. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
Data Horário Atividade Local 

19/07/2021 8h00min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 01. 

*Link da sala virtual 

19/07/2021 13h30min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 02. 

*Link da sala virtual 

20/07/2021 8h00min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 03. 

*Link da sala virtual 

20/07/2021 8h00min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 01.  

marcosgelesky@furg.br 

20/07/2021 8h30min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 
Grupo 01 

*Link da sala virtual 

20/07/2021 13h30min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 
os candidatos do Grupo 04. 

*Link da sala virtual 

20/07/2021 13h30min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 02. 

marcosgelesky@furg.br 

20/07/2021 14h00min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 02 

*Link da sala virtual 

21/07/2021 8h00min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 05 

*Link da sala virtual 

21/07/2021 8h00min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 03. 

marcosgelesky@furg.br 

21/07/2021 8h30min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 03 

*Link da sala virtual 

21/07/2021 13h30 min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 06. 

*Link da sala virtual 

21/07/2021 13h30 min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 04. 

marcosgelesky@furg.br 

21/07/2021 14h00min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 04. 

*Link da sala virtual 

22/07/2021 8h00min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos do Grupo 07. 

*Link da sala virtual 

22/07/2021 8h00min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 05. 

marcosgelesky@furg.br 

22/07/2021 8h30min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 05. 

*Link da sala virtual 

22/07/2021 13h30min Registro da presença e sorteio do ponto da prova didática para 

os candidatos Grupo 08. 

*Link da sala virtual 

22/07/2021 13h30min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 06. 

marcosgelesky@furg.br 

22/07/2021 14h00min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 06. 

*Link da sala virtual 

23/07/2021 8h00min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 07. 

marcosgelesky@furg.br 

23/07/2021 8h30min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 07. 

*Link da sala virtual 

23/07/2021 13h30min Horário limite para envio do plano de aula dos candidatos do 

grupo 08. 

marcosgelesky@furg.br 

23/07/2021 14h00min Sequência de realização da prova didática para os candidatos do 

Grupo 08. 

*Link da sala virtual 

23/07/2021  Divulgação do resultado da prova didática dos candidatos http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

26/07/2021  Período para recurso do resultado da prova didática http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

27/07/2021 10h30min Resultado final da prova didática http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

27/07/2021 23h59min Horário limite para o envio do curriculo e documentos 

comprobatórios para o exame dos títulos de todos os candidatos 

em formato pdf. 

 

eqa@furg.br 

28/07/2021  Exame dos títulos e divulgação do resultado http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

29/07/2021  Período para recurso do resultado do exame de títulos http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

30/08/2021  Resultado Final http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

* https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-1067202101 
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OBSERVAÇÕES: 
 

 A pontualidade, em todas as etapas do concurso público, é condição para a permanência no certame. 
 Para a realização do sorteio do ponto para a prova didática será exigida a presença dos candidatos; 
 Para todas as atividades a sala será aberta com antecedência de 30 minutos. Recomendamos aos candidatos que 

entrem com antecedência na sala; 
 Ao ser admitido na sala virtual para a prova didática, o candidato deverá apresentar seu documento de identificação 

atual e válido para registro; 
 Durante a realização da prova didática o candidato deverá manter a sua câmera de vídeo ligada e compartilhar a tela 

de seu computador com a banca examinadora; 
 A prova didática será integralmente gravada; 
 O cronograma das atividades específicas poderá ser alterado, caso haja necessidade; 
 
A realização da prova didática obedecerá a ordem de inscrição (Deliberação Nº 081/2014) e os candidatos foram 

organizados em grupos. 
 

Grupo 01: candidatos 01, 08, 23 e 30. 
Grupo 02: candidatos 35, 36, 42 e 43. 
Grupo 03: candidatos 46, 48, 61 e 69. 
Grupo 04: candidatos 73, 74, 82 e 86. 
Grupo 05: candidatos 89, 93, 99 e 100. 
Grupo 06: candidatos 105, 110, 117 e 122. 
Grupo 07: candidatos 124, 136, 141 e 142. 
Grupo 08: candidatos 149 e 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Grande, 12 de julho de 2021. 
 
 
 

Prof. Dr. Marcos Alexandre Gelesky (Presidente) 
 
 

Prof. Dr. Leandro Bresolin (Titular) 
 
 

Prof. Dr. Rodolfo Carapelli (Titular) 
 

 
(a via original encontra-se assinada) 
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