
  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Página 1 de 3 
Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO, CLASSE A, NÍVEL 1,  
40 HORAS SEMANAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: COMUNICAÇÃO 
 

EDITAL Nº 11/2021 

PROCESSO Nº 23116.000855/2021-71 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO 

 

DATA  HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

22/10/2021 a 

23/10/2021 

00h01min de 

22/10 às 

23h59min de 

23/10 

Página da PROGEP* Prazo para apresentação de impugnação da Banca 

Examinadora. 

22/10/2021 00h01min às 

23h59min 

Página da PROGEP* Prazo para interposição de recurso das inscrições 

homologadas. 

25/10/2021  Secretaria do ICHI e 

Página da PROGEP* 

Divulgação do resultado do julgamento do(s) pedido(s) 

de impugnação. 

25/10/2021  Secretaria do ICHI e 

Página da PROGEP* 

Divulgação do resultado do julgamento do(s) 

recurso(s). 

REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E ENTREGA DO MATERIAL PARA O EXAME DE 

TÍTULOS 

18/01/2022 8h às 8h25 Prédio 1 - sala 1101 Identificação e registro de presença dos candidatos. 

8h30min Prédio 1 - sala 1101 Sorteio do ponto da prova escrita, comum a todos os 

candidatos. É vedado o uso de qualquer material de 

consulta. 

8h43min às 

12h43min 

Prédio 1 - sala 1101 e 

sala 1102 

Realização da prova escrita, de caráter eliminatório, 

com peso 5 (cinco). 

Após cada 

candidato(a) 

terminar a prova 

Prédio 1 - secretaria 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. 

13h45min às 

17h30min 

Prédio 1 - sala 1101 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 uma casa decimal. 

A leitura da prova obedecerá a ordem de inscrição dos 

candidatos. 

Logo após o 

término do 

julgamento da 

prova escrita 

Prédio 1 - sala 1101 Leitura pública das notas de todos os candidatos. 

19/01/2022 

00h01min às 

23h59min 

 Página da PROGEP* Entrega do material destinado ao exame de títulos 

pelos candidatos aprovados na prova escrita*. 
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19/01/2022 00h01min às 

23h59min 

Página da PROGEP* Prazo para interposição de recurso referente à prova 

escrita.  

20/01/2022 07h às 

08h30min 

Prédio 2- Sala 2206 Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) à prova 

escrita. 

9h Página da PROGEP* Divulgação do resultado do(s) julgamento(s) do(s) 

recurso(s) referente(s) à prova escrita. 

9h Página da PROGEP* 

 

Divulgação do resultado definitivo das notas da prova 

escrita. 

Obs.: 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)*.  

 10h30min Prédio 1 - sala 1101 

Divulgação: Página 

da PROGEP* 

Sorteio do ponto da prova didática  

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA E DO EXAME DE TÍTULOS 

21/01/2022 

 

 

10h30min Prédio 1 - sala 1102 Registro da presença e entrega à Banca Examinadora 
dos planos de aula e dos arquivos digitais de 
apresentação de aula. Obrigatório a todos os 
candidatos. 

Informações sobre o desenvolvimento da prova 
didática: 

A realização da prova didática é eliminatória, com peso 
5 (cinco), dos candidatos. 

Obs.: 1) obedecerá ao critério da ordem de inscrição 

de cada candidato; 2) sessão pública, vedada aos 

demais candidatos do concurso; 3) a prova didática de 

cada candidato será gravada para efeito de registro e 

avaliação e terá duração de 50 (cinquenta) minutos. 

11h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 1. 

12h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 2. 

14h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 3. 

15h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 4. 

16h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 5. 

17h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 6. 

18h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 7. 

19h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 8. 

20h Prédio 1 - sala 1102 Realização da prova didática candidato 9. 

 Prédio 1 – sala 1102 Julgamento da prova didática, ocorrendo 

concomitantemente à apresentação de cada 

candidato.  

Serão atribuídas por cada membro da banca notas de 

0 a 10, com uma casa decimal. 

Logo após o 

término do 

julgamento da 

última prova 

didática  

Prédio 1 - sala 1101 Leitura pública das notas de todos os candidatos. 

24/01/2021  Página da PROGEP* Divulgação do resultado preliminar das notas da prova 

didática. 
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25/01/2022 00h01min às 

23h59min  

 

Página da PROGEP* Prazo para interposição de recurso referente à prova 

didática.  

 

26/01/2022 8h15min Prédio 2- Sala 2206 Realização do exame de títulos, de caráter 

classificatório, com peso 5 (cinco). 

13h15min Prédio 2- Sala 2206 Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) à prova 

didática. 

 Página da PROGEP* Divulgação do resultado preliminar do exame de 

títulos. 

Página da PROGEP* Divulgação do resultado definitivo da prova didática. 

27/01/2022 00h01min às 

23h59min 

Página da PROGEP* Prazo para interposição de recurso referente ao exame 

de títulos.  

28/01/2022 8h15min Prédio 2- Sala 2206 Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) ao exame de 

títulos. 

 Página da PROGEP* Divulgação do resultado final do exame de títulos. 

Página da PROGEP* Apuração e divulgação das notas finais dos candidatos 

aprovados.  

 

* Endereço eletrônico: https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=624&historico=false, 

junto ao Edital do concurso Público. 

 

* Qualquer alteração neste cronograma será publicada no site da PROGEP- FURG. 

 

* Os documentos para o exame de títulos deverão ser submetidos através do link que será 

disponibilizado no site da PROGEP durante o período especificado no cronograma. 

 

* Serão classificados, em ordem decrescente de notas, para a Prova Didática, os 10 (dez) primeiros 

candidatos com nota igual ou superior a 7 (sete).  E também todos os candidatos empatados até a 

décima posição. Nesse caso, o cronograma será alterado para contemplar todos os aprovados. 

 

 

Dra. Darciele Paula Marques Menezes- Presidente 

 

Dra. Clediane Nascimento Santos- Membro 

 

Dr. Flavi Ferreira Lisbôa Filho – Membro Externo 

 

 

 

Obs.: a via original encontra-se assinada. 

 

https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=624&historico=false

