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 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO 

 
 

EDITAL Nº 014/2022 

PROCESSO Nº 23116.001067/2022-83 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO 

 

DATA  HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

16/05/2022  Página da PROGEP* Relação dos Pontos para realização da Prova Didática  

19/05/2022  Página da PROGEP* Divulgação do Cronograma 

20/05/2022  Secretaria do ICHI e 
Página da PROGEP* 

Homologação das inscrições. 

23/05/2022 00h01min às 
23h59min 

Página da PROGEP* Prazo para interposição de recurso das inscrições 
homologadas. 

24/05/2022 14h Secretaria do ICHI e 
Página da PROGEP* 

Divulgação do resultado do julgamento do(s) 
recurso(s). 

REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO PONTO  

25/05/2022 7h30min LATUR 

Divulgação: Mural do 
LATUR e Página da 
PROGEP*** 

Sorteio do ponto da prova didática Turma 1*. 

25/05/2022 13h30min LATUR 

Divulgação:Mural do 
LATUR e Página da 
PROGEP*** 

Sorteio do ponto da prova didática Turma 2*. 

26/05/2022 7h30min LATUR 

Divulgação:Mural do 
LATUR e Página da 
PROGEP*** 

Sorteio do ponto da prova didática Turma 3*. 

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA E DO EXAME DE TÍTULOS 

26/05/2022 

 

 

8h LATUR Registros das presenças dos candidatos da Turma 1 e 
de outros presentes. 

Entrega do plano de aula e arquivo da aula didática. 

8h30min LATUR Realização da prova didática, eliminatória, com peso 5 
(cinco), dos candidatos da Turma 1. 

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 máxima de 50 (cinquenta) 
minutos. 

14h LATUR Registros das presenças dos candidatos da Turma 2 e 
de outros presentes. 

Entrega do plano de aula e arquivo da aula didática. 
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14h30min LATUR Realização da prova didática, eliminatória, com peso 5 
(cinco), dos candidatos Turma 2. 

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 máxima de 50 (cinquenta) 
minutos. 

27/05/2022 8h LATUR Registros das presenças dos candidatos da Turma 3 e 
de outros presentes. 

Entrega do plano de aula e arquivo da aula didática. 

8h30min LATUR Realização da prova didática, eliminatória, com peso 5 
(cinco), dos candidatos Turma 3. 

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 máxima de 50 (cinquenta) 
minutos. 

27/05/2022 Após término 
das provas 
didáticas 

Mural do LATUR e 
Página da 
PROGEP*** 

Divulgação do resultado da prova didática no Mural do 
Latur e na página da PROGEP. 

30/05/2022 00h01min às 
23h59min  

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

31/05/2022 10h Página da 
PROGEP*** 

Divulgação do resultado do julgamento do(s) recurso(s) 
referente à prova didática. 

31/05/2022 10h às 
23h59min 

Página da 
PROGEP*** 

Entrega dos documentos destinados ao exame de 
títulos dos candidatos aprovados na prova didática**.  

Somente serão classificados os candidatos com nota 
igual ou superior a 7 (sete). 

01/06/2022 07h 30min LAPPE (2206) Realização do exame de títulos, de caráter 
classificatório, com peso 5 (cinco). 

16h Mural do LATUR e 
Página da 
PROGEP*** 

Divulgação do resultado do exame de títulos. 

02/06/2022 00h01min às 
23h59min 

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

03/06/2022 10h Página da 
PROGEP*** 

Divulgação do resultado do julgamento do(s) recurso(s) 
referente ao exame de títulos. 

17h Mural do LATUR e 
Página da 
PROGEP*** 

Apuração e divulgação das notas finais dos candidatos 
aprovados.  

 

* Divulgação das turmas no Endereço eletrônico: http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, 

junto ao Edital do concurso Público. 

** O envio do material destinado ao exame de títulos pelos candidatos passou a ser 

realizado por meio eletrônico no endereço http://progep.furg.br/bin/edital/index.php de 

acordo com os itens 5.8 a 5.10 do edital.  

*** Os resultados das diferentes etapas do processo seletivo serão divulgados na página 

da PROGEP. As publicações fora do horário de expediente do setor responsável serão 

divulgadas no dia seguinte. 

 

 

 

 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
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Dra. Darciele Paula Marques Menezes – Presidente 

 

Dra. Clediane Nascimentos Santos – Membro Titular 

 

Dra.  Mayara Roberta Martins – Membro Titular 

 

 

 

Obs.: a via original encontra-se assinada. 


