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Data Hora Local Evento / Observações 

17/02/2022 - Site: 

https://progep.furg.br/bin/edita

l/index.php?id_edital=645&his

torico=false 

Homologação das Inscrições 

18/02/2022 Prazo para interposição de recursos da homologação e para arguição de suspeição ou impedimento do 

membros da Comissão Examinadora 

21/02/2022 10h - Julgamento das Arguições de Suspeição ou Impedimento 

21/02/2022 11h - Julgamento dos Recursos da Homologação das Inscrições 

21/02/2022 11h30’ Pelo sítio eletrônico: 

https://progep.furg.br/bin/edita

l/index.php?id_edital=645&his

torico=false 

Divulgação do resultado do Julgamento dos Recursos e 

Arguições acerca de membros da Comissão Examinadora. 

01/03/2022 

até 

03/03/2022 

Até às 

23h59’ do 

dia 

03/03/2022 

Pelo sítio eletrônico: 

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

index.php 

Envio do material destinado ao exame de títulos. 

Conforme definido no Edital Nº 01/2022: “O envio do 

material destinado ao exame de títulos deverá ser realizado 

por meio eletrônico no endereço 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, junto ao edital do 

Processo Seletivo, em período definido no cronograma das 

atividades do processo seletivo. Os arquivos deverão ser 

enviados em formato PDF, sendo um único arquivo de até 

50MB para cada uma das quatro categorias a seguir: Grau 

acadêmico; Produção científica; Experiência docente; e 

Experiência profissional não docente, outras atividades 

técnico-científicas, atividades extensionistas, 

atividades literárias ou artísticas. É de responsabilidade dos 

candidatos a legibilidade dos arquivos enviados.” 

07/03/2022 8h10’ Sala 1102 - Campus SVP Apresentação dos(as) candidatos(as) e sorteio do ponto 

da Prova Didática 

As pessoas candidatas ficam convocadas a comparecer 

nesta data, hora e local para assinatura de ata de presença. 

O/A candidato(a) que não comparecer estará eliminado(a) 

do certame. De acordo com o número de candidatos(as) 

presentes serão organizados grupos correspondentes a cada 

turno de realização das aulas. Todo sorteio de ponto será 

divulgado exclusivamente neste local, com 24 horas de 

antecedência do início do Grupo. Os pontos a serem 

sorteados são aqueles previamente divulgados no site 

oficial da PROGEP.  

Será sorteado um ponto comum a cada grupo de 

candidatos(as), com base na relação de pontos já divulgada.  

  

08/03/2022  8h30’ Sala 1102 - Campus SVP Realização das Provas Didáticas. No horário de início da 

realização da Prova Didática todos(as) os(as) candidatos(as) 

do Grupo deverão se fazer presentes, para assinar a 

respectiva lista de presenças e entregar à Banca 

Examinadora o seu Plano de Aula, devendo permanecer, em 

ambiente apartado, à disposição, para a realização, em 

sequência, da Prova Didática, obedecida a ordem de 

inscrição. O/A candidato(a) que não comparecer no horário 

designado ou que se encontre ausente quando chamado(a) 

para realização de sua prova, será eliminado(a) do certame. 
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Não será admitida na prova didática a utilização de qualquer 

recurso audiovisual elétrico ou eletrônico, especialmente 

retroprojetor e projetor multimídia. A prova didática 

constará de uma aula com duração máxima de 50 

(cinquenta) minutos. 

08/03/2022 19h Secretaria da FaDir, Sala C04 
do Campus de Santa  Vitória 
do Palmar e sítio eletrônico da 

PROGEP. 

Divulgação do Resultado da Prova Didática e do Exame dos 

Títulos, os quais serão apurados imediatamente após o 

término da apuração dos resultados da Prova Didática. 

10/03/2022 Prazo para interposição de recursos da Prova Didática e do Exame dos Títulos nos termos do Edital 

11/03/2022 8:30h Sala 1102 - Campus SVP Julgamento dos Recursos da Prova Didática e do Exame de 

Títulos 

11/03/2022 9:30h Sala 1102 - Campus SVP Divulgação dos Resultados dos Recursos 

11/03/2022 9:30h Sala 1102 - Campus SVP Apuração do Resultado Final do Processo Seletivo 
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(A via original encontrasse assinada) 
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