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CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR CLASSE A
ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
Matéria(s) / Disciplina(s): Teoria e Prática do Treinamento Esportivo: da avaliação a Prescrição

do Exercício Físico; Estágios Supervisionados Não-Escolares; Pré-Estágios.
Processo nº 23116.000739/2021-52
EDITAL Nº 12/2021
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS

DATA

ATIVIDADES

HORÁRIO

LOCAL

20/10/2021

- Homologação das inscrições pelo
Conselho do Instituto de Educação.

14h

IE

21/10/2021

- Divulgação das inscrições
homologadas, dos pontos das Provas
Escrita e Didática e do Cronograma
das atividades do concurso.

https://ie.furg.br/
****

22/10/2021

- Período de interposição de recurso
referente à homologação das
inscrições.

****

25/10/2021

- Resposta aos recursos referentes à
homologação das inscrições.

****

https://progep.furg.br/bin/edit
al/index.php
https://progep.furg.br/bin/edit
al/index.php

https://progep.furg.br/bin/edit
al/index.php

REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E DO EXAME DE TÍTULOS

-

Identificação e registro de presença
dos candidatos.
- Sorteio do ponto para a Prova
Escrita;
- Realização da Prova Escrita.

8h
Campus Carreiros

16/11/2021

SALA a ser definida
- Início da leitura pública das provas
escritas.

14:30h – 18h

17/11/2021

- Prosseguimento da leitura pública
das provas escritas.

Prosseguimento da leitura pública das
provas escritas (manhã).
18/11/2021

- Leitura pública das notas da
prova escrita.
- Divulgação dos resultados
preliminares da prova escrita.

8h-12h
* (12h00 às
13h30: pausa
para almoço)
13:30 – 18h
8h-12h
* (12h00 às
13h30: pausa
para almoço)
13:30 – 18h
Sala onde ocorrerá a prova
escrita.

Logo após o término
da etapa anterior. http://progep.furg.br/bin/edital
/index.php
Logo após o término
da etapa anterior até http://progep.furg.br/bin/edital
as 23h59min do dia
/index.php
19/11/2021

18/11/2021 e
19/11/2021

- Envio, pelos candidatos, do material
destinado ao Exame de Títulos.

19/11/2021

- Período de interposição de recurso
referente à Prova Escrita.

****

- Julgamento dos recursos referentes
à
Prova Escrita.

9h

Sala de reuniões do
Centro

- Exame de Títulos.

14h

Esportivo

22/11/2021

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

https://ie.furg.br/
- Divulgação do resultado definitivo da
Prova Escrita.

Até às 18h.

https://progep.furg.br/bin/
edital/index.php

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (10 candidatos no máximo)
- Sorteio do ponto único para a Prova
23/11/2021

Didática, obedecendo o critério
da ordem de inscrição.

8h

- Realização da Prova Didática.

8h - 13h*

* Todos os candidatos habilitados
para a realização da Prova Didática
deverão estar presentes às 8h,
horário de início da realização das
provas.
24/11/2021
- Leitura pública das notas da
prova Didática.

Centro Esportivo
SALA a ser definida

13h – 15h almoço
15h – 20h*

Centro Esportivo
SALA a ser definida

*5 candidatos por
turno

Logo após o término Sala onde ocorrerá a prova
Didática.
da etapa anterior.

- Divulgação do resultado preliminar Logo após o término
da Prova Didática.
da prova didática. https://progep.furg.br/bin/edi
tal/index.php
- Divulgação do resultado preliminar Logo após o término
do Exame de Títulos.
da etapa anterior.

25/11/2021

26/11/2021

30/11/2021

- Período de interposição de recursos
referentes à Prova Didática e ao Exame
de Títulos.

****

- Julgamento dos recursos referentes à
Prova Didática e ao Exame de Títulos.

9h

- Divulgação dos resultados
definitivos da Prova Didática e do
Exame de Títulos.

- Apuração e Divulgação do Resultado
Final.

https://progep.furg.br/bin/edi
tal/index.php
Sala de Reuniões do
Centro Esportivo
https://ie.furg.br/

Até às 18h

https://progep.furg.br/bin/edi
tal/index.php
https://ie.furg.br/
https://progep.furg.br/bin/edi
tal/index.php

Até às 12h

OBSERVAÇÕES:
- Levar documento atualizado e válido de identificação com foto;
- Todas as atividades serão desenvolvidas no Campus Carreiros da FURG;
- Algumas etapas do concurso poderão ser modificadas, caso haja necessidade de alteração do
Cronograma das Atividades Específicas;
- Todos os candidatos deverão entregar o material que será utilizado na aula Didática antes do
horário previsto para o início da prova do primeiro candidato;
- Caso seja necessário um novo cronograma será elaborado durante o processo seletivo com a
anuência dos candidatos que ainda estiverem aptos a participar do certame;
- A pontualidade em todas as etapas do Concurso Público é condição para a permanência no
certame.

Rio Grande, 21 de outubro de 2021.
Banca Examinadora

___________________________________
Prof. Dr. Leandro Quadro Corrêa - Presidente

___________________________________
Prof. Dr. Gustavo da Silva Freitas

__________________________________
Prof. Dr. Daniel Umpierre de Moraes
*A via original encontra-se assinada.

