
 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

 
Edital 064/2020 de 16 de outubro de 2020  

 
ÁREA: MATEMÁTICA 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

                                                                                                                                                                        Planilha 08 

DIA:  23 de novembro de 2020 (segunda-feira) 

07:30 Instalação da Comissão Examinadora, Elaboração do Cronograma dos trabalhos 

07:40 Apresentação dos pontos aos candidatos 

07:50 Sorteio da ordem dos candidatos para o sorteio ponto para prova didática 

08:00 Sorteio do ponto para a primeira prova didática 

09:00 Sorteio do ponto para a segunda prova didática 

10:00 Sorteio do ponto para a terceira prova didática 

11:00 Sorteio do ponto para a quarta prova didática 

12:00h Almoço 

14:00 Sorteio do ponto para a quinta prova didática  

15:00 Sorteio do ponto para a sexta prova didática  

16:00 Sorteio do ponto para a sétima prova didática  

17:00 Sorteio do ponto para a oitava prova didática  

18:00 Sorteio do ponto para a nona prova didática  

  

DIA:   24 de novembro de 2020 (terça-feira) 
08:00 Sorteio do décimo ponto para prova didática e primeira aula da prova didática  

09:00 Sorteio do décimo primeiro ponto para prova didática e segunda aula da prova didática  

10:00 Sorteio do décimo segundo ponto para prova didática e terceira aula da prova didática  

11:00 Sorteio do décimo terceiro ponto para prova didática e quarta aula da prova didática  

12:00h Almoço 

14:00 Sorteio do décimo quarto ponto para prova didática e quinta aula da prova didática  

15:00 Sorteio do décimo quinto ponto para prova didática e sexta aula da prova didática  

16:00 Sorteio do décimo sexto ponto para prova didática e sétima aula da prova didática  

17:00 Sorteio do décimo sétimo ponto para prova didática e oitava aula da prova didática  

18:00 Sorteio do décimo oitavo ponto para prova didática e nona aula da prova didática  

  

DIA: 25 de novembro de 2020 (quarta-feira) 

08:00 Sorteio do décimo nono ponto para prova didática e décima aula da prova didática  

09:00 Sorteio do vigésimo ponto para prova didática e décima primeira aula da prova didática  

10:00 Sorteio do vigésimo primeiro ponto para prova didática e décima segunda aula da prova didática  

11:00 Sorteio do vigésimo segundo ponto para prova didática e décima terceira aula da prova didática  



 
 
 
 

Santa Maria, 23 de novembro de 2020. 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

 
Profª. Vânia Bolzan Denardi 
              Presidente 
 

Prof. Oscar Francisco Márquez Sosa 
                   Membro 

 
 

Prof. Tiago Martinuzzi Buriol 
Membro 

Continuação Planilha 08  

12:00h Almoço 

14:00 Sorteio do vigésimo terceiro ponto para prova didática e décima quarta aula da prova didática  

15:00 Décima quinta aula da prova didática  

16:00 Décima sexta aula da prova didática  

17:00 Décima sétima aula da prova didática  

18:00 Décima oitava aula da prova didática  

  

DIA: 26 de novembro de 2020 (quinta-feira) 
08:00 Décima nona aula da prova didática  

09:00 Vigésima aula da prova didática  

10:00 Vigésima primeira aula da prova didática  

11:00 Vigésima segunda aula da prova didática  

12:00h Almoço 

14:00 Vigésima terceira aula da prova didática  

15:00 Análise dos currículos  

16:00 Análise dos currículos  

17:00 Análise dos currículos  

18:00 Análise dos currículos  

  

DIA: 27 de novembro de 2020 (sexta-feira) 
08:00 Análise dos currículos  

09:00 Análise dos currículos  

10:00 Resultados do Concurso e Encerramento das atividades 


