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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ICB 

E-MAIL: icb@furg.br 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR CLASSE A 

EDITAL Nº 17/2021 - Processo nº 23116.1503/2021-33 

Área do conhecimento: Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde 
Matéria(s) / Disciplina(s): Fisiologia Humana, Fisiologia Humana aplicada à 
Enfermagem, Introdução à Fisiologia, Humana, Fundamentos da Fisiologia 

Humana, Técnicas de Laboratório e Bioterismo. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO 

 

Data Atividades Horário Local 

Realização da Prova Escrita e do Exame de Títulos 

14/02/2022 

Abertura do concurso - 
Identificação e registro da 
presença dos candidatos. 

8h 

Campus Carreiros 
Salas a serem definidas 

 
 

Sorteio do ponto da Prova 
Escrita 

8h15min  

Realização da Prova 
Escrita 1 

Imediatamente após o 
sorteio. Duração de 4 

horas. 

Leitura pública das provas 
escritas 2, 3 

 
15h às 18h  

(18h às 19h intervalo) 
19hs às 21h30min 

 
O cronograma de leitura 

pública das provas 
escritas poderá ser 

alterado para adequação 
ao número de candidatos 
que realizaram a etapa 

anterior. 
 

Campus Carreiros 
Salas a serem definidas 

15/02/2022 
Continuação da leitura 

pública das provas 
escritas  

 
8h às 12h 
(12h às 

13h30min - pausa para 
almoço) 

13h30min – 17:30h 
(17:30 às 18:30 intervalo) 

18:30 às 21:30hs 
 

Campus Carreiros  
Salas a serem definidas 

mailto:icb@furg.br


2 

 

16/02/2022 

Continuação da leitura 
pública das provas 

escritas  

 
8h às 12h 
(12h às 

13h30min - pausa para 
almoço) 

13h30min – 17:30h 
(17:30 às 18:30 intervalo) 

18:30 às 21:30hs 
 

Campus Carreiros  
Salas a serem definidas 

Leitura pública das notas 
da prova escrita. 

Logo após o término 
da etapa anterior. 

Campus Carreiros 
Sala a ser definida 

Envio para divulgação dos 
resultados preliminares da 

prova escrita 4 

 
Mural da Secretaria Geral do ICB 

 
https://icb.furg.br/ 

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

17/02/2022 

Envio, pelos candidatos, 
do material destinado ao 

Exame de Títulos 5 
8h às 23h59min http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

Período de interposição de 
recurso referente à Prova 

Escrita 
8h às 23h59min http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

18/02/2022 

 
Análise e julgamento dos 

recursos referentes à 
Prova Escrita e início da 

análise do Exame de 
Títulos. Expediente interno 

da banca Examinadora. 
 

9h Sala de Reuniões do ICB 

Divulgação do resultado 
definitivo da 

Prova Escrita. 
Até às 18hs 

 
Mural da Secretaria Geral do ICB 

 
https://icb.furg.br/ 

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

 

Realização da prova didática (10 primeiros candidatos aprovados - no máximo) 

21/02/2022 

Identificação dos 
candidatos e sorteio do 

ponto único para a Prova 
Didática  

8h 
 

Campus Carreiros  
Sala a ser definida 

22/02/2022 

Realização da Prova 
Didática, obedecendo o 

critério da ordem de 
inscrição dos candidatos 6 

 
 

 
8h30 primeiro candidato  
9h30 segundo candidato  
10h30 terceiro candidato  
11h30 quarto candidato  
14h30 quinto candidato  
15h30 sexto candidato  
16h30 sétimo candidato  
17:30 às 18hs intervalo 
18h00 oitavo candidato  
19h00 nono candidato  

 
 
 
 
 

Campus Carreiros 
Sala a ser definida 

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


3 

 

20h00 décimo candidato 
 
O cronograma poderá ser 
alterado para adequação 
ao número de candidatos 

aprovados para esta 
etapa. 

 
 

Leitura pública das notas 
da Prova Didática. 

Logo após o término 
da etapa anterior. 

Envio para divulgação do 
resultado preliminar da 

Prova Didática e do 
resultado preliminar do 

Exame de Títulos. 

Logo após o término 
da etapa anterior. 

 
Mural da Secretaria Geral do ICB 

 
https://icb.furg.br/ 

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

23/02/2022 

Período de interposição de 
recursos referentes à 
Prova Didática e ao 
Exame de Títulos. 

8h às 18h 
https://icb.furg.br/ 

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

24/02/2022 

Julgamento dos recursos 
referentes à Prova 

Didática e ao Exame de 
Títulos. Expediente interno 

da banca Examinadora. 

9h Sala de Reuniões do ICB 

Divulgação dos resultados 
definitivos da Prova 

Didática e do Exame de 
Títulos. 

Até às 18h 

 
Mural da Secretaria Geral do ICB 

 
https://icb.furg.br/ 

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

 

25/02/2022 
Apuração e Divulgação do 

Resultado Final. 
Até às 18h 

 
Mural da Secretaria Geral do ICB 

 
https://icb.furg.br/ 

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

 
1 Não será permitida a consulta de bibliografia, mídia eletrônica, apontamento pessoal ou qualquer 

outro tipo de material. A prova escrita terá duração de, no máximo, 4 horas. Ao término da prova, 

na presença do candidato se este o desejar, a mesma será reprografada para cada membro da 

banca e, tanto o original quanto as cópias serão depositados em envelopes individualizados, 

lacrados e rubricados pela banca, e pelo candidato quando este o desejar, ficando reservados até 

o momento da leitura pública da prova. 
2 Julgamento da prova escrita, ocorrendo primeiramente a leitura do original, pelo candidato, em 

sessão pública, sendo esta acompanhada pelos membros da banca. Serão atribuídas por cada 

membro da banca notas de 0 a 10, com duas casas decimais. A leitura da prova obedecerá a ordem 

de inscrição dos candidatos. 
3 Havendo necessidade, o cronograma da leitura das Provas Escritas, nos 3 dias destinados à esta 

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


4 

 

etapa, poderá ser alterado, de acordo com o número de candidatos que realizem a prova escrita. 
4 Somente serão classificados, em ordem decrescente de notas, para a prova didática, os 10 (dez) 

primeiros candidatos com nota igual ou superior a 7 (sete) bem como todos os candidatos 

empatados até a décima posição serão classificados para a prova didática. A divulgação dos 

resultados preliminares da prova escrita ocorrerá também na Secretaria Geral do ICB e no site da 

PROGEP. 
5 A entrega será realizada de forma digital pelo link http://progep.furg.br/bin/edital/index.php  e 

seguindo o descrito no edital. O link ficará aberto para envio a partir das 8h até às 23h59 do dia 

17/02/2022. O material destinado ao Exame de Títulos deve ser organizado seguindo a ordem 

descrita na TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS, divulgada no site da PROGEP. O candidato 

deve sugerir no seu material a qual item do respectivo grupo, seguindo a numeração da TABELA 

DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS, pertence cada documento do material entregue. Os arquivos 

deverão ser enviados em formato PDF, sendo um único arquivo de até 50MB para cada uma das 

categorias apresentada na tabela de pontuação de títulos. 
6 Todos os candidatos habilitados para a realização da Prova Didática deverão estar presentes às 

8h do dia 22/02/2022, para identificação e entrega do material que será utilizado na sua aula Didática, 

antes do horário previsto para o início da prova do primeiro candidato. A ordem da prova obedecerá 

a ordem de inscrição dos candidatos, que será divulgada para os candidatos no dia da prova. 
 

OBSERVAÇÕES: 

● O candidato deverá apresentar, para sua identificação, documento de identificação com foto 

atualizado e válido. 

● Conforme Resolução nº 19/2021, será obrigatória a comprovação de vacinação contra 

covid-19 para ingresso nas dependências da realização do concurso. 

● Todas as atividades serão desenvolvidas no Campus Carreiros da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG. Os locais de prova serão divulgados posteriormente no endereço eletrônico: 

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

● Algumas etapas do concurso poderão ser modificadas, caso haja necessidade de alteração 

do Cronograma das Atividades Específicas. Caso seja necessário, um novo cronograma será 

elaborado durante o processo seletivo com a anuência dos candidatos que ainda estiverem aptos 

a participar do certame. 

● A pontualidade em todas as etapas do Concurso Público é condição para a permanência 

no certame.  
 

 
 
 

Pontos da Prova escrita e Prova didática. 
 
 
1 - Níveis de organização e fisiologia celular 
2 - Fisiologia do Sistema Nervoso: nível medular, tronco encefálico e nível cortical 
3 - Fisiologia sensorial 
4 - Fisiologia do Sistema Muscular (esquelético e liso) 
5 - Fisiologia do Sistema Endócrino 
6 - Fisiologia do Sistema Digestório 
7 - Fisiologia do Sistema Respiratório 
8 - Fisiologia do Sistema Cardíaco 
9 - Fisiologia do Sistema Circulatório 
10 - Fisiologia do Sistema Renal 
11 - Fisiologia do Sistema Reprodutor Feminino 
12 - Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino 
13 - Fisiologia do Sistema Imunológico 
14 - Técnicas de bioterismo (modelos biológicos clássicos terrestres) associados ao estudo da 
fisiologia. 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
https://progep.furg.br/bin/edital/index.php
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15 - Técnicas de laboratório e noções de biossegurança no ensino de Fisiologia. 
 
 

Rio Grande, 20 de janeiro de 2022. 
 
 

Banca Examinadora 
 
 

__________________________________ 
Profa. Dra. Isabel Soares Chaves - Presidente 

 
 

__________________________________ 
Profa. Dra. Patrícia Dias Pantoja 

 
 

__________________________________ 
Prof. Dr. Luis Ulisses Signori 

 
 
 

* A via original encontra-se assinada na secretaria do ICB-FURG.  
 

 

 


