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TRIDIMENSIONALIDADE I E II; DESENHO I E II; GRAVURA I E II.

ORIENTAÇÕES
O processo seletivo abrangerá Prova Didática, de caráter eliminatório, e Exame de Títulos, de
caráter classificatório. As provas serão realizadas de forma presencial no prédio principal do ILA FURG - Campus Rio Grande - Bairro Carreiros.
Ao longo do processo seletivo poderá haver alteração no Cronograma de Atividades, devendo os
candidatos acompanhar as atualizações no site da PROGEP e do ILA.
PROVA DIDÁTICA
●

No primeiro dia, na presença de todos os candidatos e no horário estabelecido no Cronograma,
será sorteado um ponto comum a todos os candidatos. O não comparecimento nesta etapa
exclui o candidato do processo.

●

No horário marcado para início da Prova Didática (segundo dia), é exigida a presença de todos
os candidatos, os quais serão identificados e registrarão sua presença em ata. O não
comparecimento nesta etapa exclui o candidato do processo.

●

No horário marcado para início da Prova Didática (segundo dia), todos os candidatos deverão
entregar para a banca seus planos de aula impressos, os quais não poderão ser alterados,
independentemente da data em que será realizada a prova. Logo após, ficam liberados até o
momento da sua prova, conforme cronograma.

●

Será disponibilizado projetor multimídia. O candidato deverá utilizar computador próprio.

●

Caso ocorra falta de energia ou algum imprevisto técnico na data/horário da Prova Didática,
esta deverá ser realizada independentemente das condições técnicas disponíveis.

●

A avaliação da prova didática será realizada através dos critérios apontados no Art. 13 da
Deliberação 081/2014.

EXAME DE TÍTULOS
●

O Exame de Títulos será realizado de acordo com a Planilha de Titulação publicada no Edital.

●

Os candidatos deverão enviar o material referente ao Exame de Títulos – Currículo
documentado - na data e horário apontados no cronograma do processo seletivo, em acordo
com os parágrafos 5.8, 5.9 e 5.10 do Edital. Documento PDF1: Currículo e comprovante do
Grau acadêmico, PDF2: Experiência Docente, PDF3: Produção Científica, PDF4:
Experiência profissional não-docente.
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