
 

Cronograma de execução de concurso público para professor efetivo

Edital PROGESP Nº  06/2020

Departamento: Clínica Médica

Área de conhecimento: Geriatria

 

Todos os candidatos deverão estar presentes na instalação dos trabalhos da

banca, às 7h45min, do dia 10/08/2021, terça-feira, sala XX (pendente de marcação).

 

ATIVIDADES:

 

Horário Atividades

 7h45min Fechamento da sala e início do concurso

 8h Início da Prova Dissertativa

 14h Término da Prova Dissertativa

 

No dia 11/08/2021, quarta-feira, sala XX (pendente de marcação), os

candidatos deverão comparecer nos horários estabelecidos para as atividades previstas:

Horário Atividades

8h Prova de defesa da Produção Intelectual do Candidato 1

9h Sorteio do ponto da Prova Didática do Candidato 1

9h05min Prova de defesa da Produção Intelectual do Candidato 2

10h05min Sorteio do ponto da Prova Didática do Candidato 2
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10h10min Prova de defesa da Produção Intelectual do Candidato 3

11h10min Sorteio do ponto da Prova Didática do Candidato 3

 

No dia 12/08/2021, quinta-feira, sala XX (pendente de marcação), os

candidatos deverão comparecer nos horários estabelecidos para as atividades previstas:

Horário Atividades

9h Prova didática do Candidato 1

10h05min Prova didática do Candidato 2

11h10min Prova didática do Candidato 3

 

No dia 12/08/2021, quinta-feira, às 13h30min, sala XX (pendente de

confirmação), será efetuada a análise dos títulos (somente banca examinadora)

 

No dia 12/08/2021, quinta-feira, sala XX (pendente de marcação), às 15h, será

realizada a divulgação do resultado preliminar, em sessão pública.

 

SÍTIO INSTITUCIONAL:

 

No dia 13/08/2021, sexta-feira, será publicada a divulgação do resultado

preliminar no sítio institucional da UFCSPA.

 

Na inexistência de recurso, será publicada a divulgação do resultado final no

dia 30/08/2021, segunda-feira, no sítio institucional da UFCSPA.

 

Se houver recurso, será publicada a divulgação do resultado final no dia

03/09/2021, sexta-feira, no sítio institucional da UFCSPA.

 

 

Observações:

1. A ordem de apresentação da defesa de produção intelectual, de sorteio do ponto para

prova didática e de apresentação da prova didática é definida de acordo com sorteio a

ser realizado no início do concurso para professor efetivo.

2. No caso de concurso público para professor efetivo, antes de iniciar a prova

dissertativa, os candidatos deverão entregar o Currículo Lattes documentado e o
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Projeto de Ensino, Pesquisa ou Extensão, conforme edital.

3. No concurso público para professor titular-livre, a ordem de avaliação dos candidatos

será definida por sorteio, no ato da instalação dos trabalhos da Comissão

Examinadora, no início do concurso.

4. No caso de concurso público para professor titular-livre, antes de iniciar a prova

dissertativa, cada candidato deverá entregar 05 (cinco) cópias do Memorial Descritivo,

05 (cinco) cópias da Proposta de Plano de Trabalho, o Título da sua Conferência e 01

(uma) cópia do Currículo Lattes documentado.

5. Todas as etapas do Concurso/processo seletivo, serão realizadas na UFCSPA, na Rua

Sarmento Leite, 245, Porto Alegre/RS, podendo, excepcionalmente, serem realizadas

de forma remota.

6. O Cronograma está sujeito a alterações no decorrer do processo de seleção,

acompanhe o site da UFCSPA.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Garcia, Presidente da Comissão,

em 18/01/2021, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.

6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Itamar Marques da Silva, Coordenador

administrativo, em 18/01/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código

verificador 1120353 e o código CRC 1E9D88AC.
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