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ORIENTAÇÕES/ OBSERVAÇÕES 

O concurso abrangerá Prova Didática, de caráter eliminatório, e Exame de 

Títulos, de caráter classificatório.  

Ao longo da realização do concurso poderá haver alteração no Cronograma de 

Atividades, devendo os candidatos acompanhar as atualizações publicadas no 

site da PROGEP e do ILA. 

PROVA DIDÁTICA  

• No horário estabelecido no Cronograma, será sorteado um ponto comum a 

todos os candidatos. A presença de todos os candidatos na hora do sorteio 

é indispensável. 

• No horário marcado para início da Prova Didática é exigida a presença de 

todos os candidatos que participam do concurso, os quais serão 

identificados e registrarão sua presença em ata. Neste momento, deverão 

entregar para a banca seus planos de aula, que não poderão sofrer 

alteração, independentemente do horário em que será realizada a prova. 

Logo após, ficam liberados até o horário da sua prova. O candidato deverá 

estar presente no horário marcado e atrasos não serão permitidos.  

• O candidato deverá desenvolver uma aula a partir do ponto sorteado, com 

duração mínima de 40 (quarenta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) 

minutos. O candidato que utilizar menos ou mais do que esse tempo será 

desclassificado. Será disponibilizado projetor para a apresentação da aula. 

De acordo com o protocolo de segurança e saúde da Universidade, cada 

candidato deverá levar o seu notebook. Na sala de realização da prova 

haverá, também, quadro e canetas para utilização pelo candidato, caso 

julgue necessário. 

• Caso haja falta de luz ou aconteça algum imprevisto na data/horário da Prova 

Didática, esta deverá ser realizada independentemente das condições 

disponíveis. 

• Após a realização da Prova Didática pelo último candidato, cada examinador 

finalizará sua avaliação e a Presidente da Banca fará a leitura pública de 

todas as notas.  
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SOBRE O EXAME DE TÍTULOS  

• O Exame de Títulos será realizado de acordo com a Planilha de Titulação 

publicada no Edital. 

• O Exame de Títulos será realizado pela Banca sob condição resolutória, 

sendo tornado sem efeito caso o candidato seja eliminado na Prova Didática, 

após julgamento de recursos interpostos e a divulgação dos resultados 

definitivos da respectiva Prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
Professora Doutora Cristiane Lima Terra Fernandes – Presidente 

 
(A via original encontra-se assinada) 

https://progep.furg.br/arquivos/editais/012928.pdf

