
     
  

   

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 

EDITAL 25/2021  
 

Processo nº 23116.000992/2021-14 
 

Fisiologia Humana 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

19/07/2021 Até 
17:30  

Divulgação do cronograma do concurso 
público 

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

 

02/08/2021 
Manhã 

8:00* Abertura da sala virtual do concurso 
 

* Após 8h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114  

8:15* Abertura oficial do concurso com 
presença OBRIGATÓRIA DE TODOS OS 
CANDIDATOS. 

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

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114   
 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 1  
(candidatos 3 e 9) 

02/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 10 e 12) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114  

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 2 
(candidatos 10 e 12) 

03/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 3, 9, 15 e 19) 
 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 3 
(candidatos 15 e 19) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 3 
10:30 Apresentação da aula do candidato 9 
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03/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 10, 12, 21 e 22) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 4 
(candidatos 21 e 22) 

14:30 Apresentação da aula do candidato 10 
16:00 Apresentação da aula do candidato 12 

04/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 15, 19, 24 e 27) 
 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 5 
(candidatos 24 e 27) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 15 
10:30 Apresentação da aula do candidato 19 

04/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 21, 22, 33 e 34) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 6 
(candidatos 33 e 34) 

14:30 Apresentação da aula do candidato 21 
16:00 Apresentação da aula do candidato 22 

05/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 24, 27, 55 e 59) 
 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 7 
(candidatos 55 e 59) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 24 
10:30 Apresentação da aula do candidato 27 

05/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 33, 34, 67 e 71) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 8 
(candidatos 67 e 71) 

14:30 Apresentação da aula do candidato 33 
16:00 Apresentação da aula do candidato 34 

06/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 55 e 59) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

9:00 Apresentação da aula do candidato 55 
10:30 Apresentação da aula do candidato 59 
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06/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 67 e 71) 

 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:30 Apresentação da aula do candidato 67 
16:00 Apresentação da aula do candidato 71 

09/08/2021 
Manhã 

 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 72 e 75) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 9 
(candidatos 72 e 75) 

 
09/08/2021 

Tarde 
 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 77 e 78) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 10 
(candidatos 77 e 78) 

10/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 72, 75, 84 e 87) 
 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 11 
(candidatos 84 e 87) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 72 
10:30 Apresentação da aula do candidato 75 

10/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 77, 78, 88 e 96) 

 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 12 
(candidatos 88 e 96) https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:30 Apresentação da aula do candidato 77  
16:00 Apresentação da aula do candidato 78  

11/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 84, 87, 112 e 113) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 13 
(candidatos 112 e 113) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 84 
10:30 Apresentação da aula do candidato 87 
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11/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 88, 96, 116 e 118) 

 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 14 
(candidatos 116 e 118) 

14:30 Apresentação da aula do candidato 88 
16:00 Apresentação da aula do candidato 96 

12/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 112, 113, 119 e 126) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 15 
(candidatos 119 e 126) 

9:00 Apresentação da aula do candidato 112 
10:30 Apresentação da aula do candidato 113 

12/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 116, 118, 128 e 135) 

 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 16 
(candidatos 128 e 135) 

14:30 Apresentação da aula do candidato 116 
16:00 Apresentação da aula do candidato 118 

13/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 119 e 126) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

9:00 Apresentação da aula do candidato 119 
10:30 Apresentação da aula do candidato 126 

13/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 128 e 135) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:30 Apresentação da aula do candidato 128 
16:00 Apresentação da aula do candidato 135 

16/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 143 e 145) 
 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

8:45 Sorteio do ponto do Grupo 17 
(candidatos 143 e 145) 
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16/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidato 155) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:15 Sorteio do ponto do Grupo 18 
(candidato 155) 

17/08/2021 
Manhã 

8:30* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidatos 143 e 145) 

 
* Após 8h 45min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

9:00 Apresentação da aula do candidato 143 
10:30 Apresentação da aula do candidato 145 

17/08/2021 
Tarde 

14:00* Abertura da sala virtual do concurso 
(candidato 155) 
 
* Após 14h 15min não será permitida a 
entrada de candidatos na sala  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-992202114 

14:30 Apresentação da aula do candidato 155 
18/08/2021 

Quarta 
Até às 
17:30 

Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Didática 

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

19/08/2021 
Quinta 

Até às 
23:59 

Prazo para recurso referente ao 
resultado preliminar da Prova Didática 

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

25/08/2021 
Quarta 

Até às 
12:00 

Divulgação do resultado dos recursos 
da Prova Diadática https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

 Até às 
17:30 

Divulgação do RESULTADO FINAL da 
PROVA DIDÁTICA 

26/08/2021 
Quinta 

Até às 
17:30 

Envio do Material para Exame de 
Títulos 

Envio do Material para o e-mail: 
selecoes.icb.furg.fisiologia@gmail.com 

 
27/08/2021 

Sexta -------- Exame de títulos Reunião online dos membros da banca  

30/08/2021 
Segunda 

Até às 
17:30 

Divulgação do resultado preliminar do 
Exame de Títulos https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

31/08/2021 
Terça 

Até às 
23:59 

Prazo para recurso referente ao 
resultado preliminar do Exame de 
Títulos 

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

01/09/2021 
Quarta 

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 no máximo de 1,0 ponto); 
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II. Domínio do conteúdo (até no máximo de 3,0 pontos); 
III. Clareza na exposição de conteúdos (até o máximo de 2,0 pontos); 
IV. Organização e abordagem do conteúdo (até o máximo de 2,0 pontos); 
V. Uso adequado de recursos de apoio (até no máximo de 1,0 ponto); e, 
VI. Adequação ao tempo de aula (até o máximo de 1,0 ponto). 

4. A prova didática constará de uma aula com duração máxima de 50 (cinquenta) minutos. 
5. O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que comparecerem no primeiro 

dia/abertura oficial do concurso (caso haja uma redução do tempo de cronograma, um novo cronograma será 
publicado dia 02/08/2021 até às 17:30 horas) e do número de candidatos que forem aprovados em cada 
etapa. 

 
 

Rio Grande, 19 de julho de 2021. 
 
 

 
 

Prof.ª Dr.ª Priscila Aikawa 
(Presidente da Banca) 

 
 
 

Prof. Dr. Duane Barros da Fonseca 
(Membro da Banca) 

 
 
 

Prof.ª Dr.ª Isabel Soares Chaves 
(Membro da Banca)

 
 


