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Prezado Candidato: 

 

De acordo com os procedimentos administrativos referentes à contratação de 

professores substitutos, nos termos do Edital N. 64/2020, da Resolução N. 

16/2014/UFSM, segue abaixo CRONOGRAMA PRELIMINAR e informações 

importantes ao processo de seleção. 

 

 

 

CRONOGRAMA PRELIMINAR* 

 
09 de dezembro de 2020 (Quarta-feira) 

08:30 Abertura da seleção pública; Instalação da Comissão Examinadora e; Sorteio 
da ordem dos candidatos, para as etapas seguintes do processo de seleção 
(Sorteio do ponto e Apresentação da Prova Didática). 
(Presença obrigatória, com acesso à câmera e documento de identificação). 

09:00 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 01. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

10:20 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 02. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

11:40 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 03. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

14:00 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 04. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

15:20 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 05. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

16:40 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 06. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 



Seleção Pública) 

18:00 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 07. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

19:20 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 08. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

20:40 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 09. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

22:00 Sorteio do ponto da Prova Didática para o candidato de número 10. 
(Presença facultativa. O resultado do sorteio será publicado na página da 
Seleção Pública) 

 

10 de dezembro de 2020 (Quinta-feira) 

09:00 Prova Didática do candidato número 01. 

10:20 Prova Didática do candidato número 02. 

11:40 Prova Didática do candidato número 03. 

14:00 Prova Didática do candidato número 04. 

15:20 Prova Didática do candidato número 05. 

16:40 Prova Didática do candidato número 06. 

18:00 Prova Didática do candidato número 07. 

19:20 Prova Didática do candidato número 08. 

20:40 Prova Didática do candidato número 09. 

22:00 Prova Didática do candidato número 10. 

 

11 de dezembro de 2020 (Sexta-feira) 

08:30 Prova de Títulos (somente a Comissão Examinadora) 

13:30 Divulgação do Resultado Final do processo de seleção. 
(Presença facultativa. O resultado será publicado na página da Seleção 
Pública) 

 



CONSIDERAÇÕES 

 

*1. Este é um cronograma preliminar. O cronograma definitivo será elaborado assim 

que for instalada a Comissão Examinadora e readequado de acordo com o número de 

candidatos presentes na sessão de abertura dos trabalhos. 

 

2. O não comparecimento a qualquer etapa classificatória, bem como na sessão de 

abertura dos trabalhos, implicará em desistência da Seleção Pública por parte do 

candidato. 

 

3. Em até 30 minutos antes da sessão de abertura dos trabalhos será encaminhado 

para o e-mail cadastrado pelos candidatos na inscrição um link de acesso à sala virtual. 

Não ocorrendo o acesso do candidato à sala, o candidato será considerado ausente e 

eliminado do processo seletivo. 

 

4. Os candidatos serão contatados através do e-mail: cs.secretariacac@ufsm.br. 

  

 

 

 

 

 

Comissão Examinadora 

(Portaria N. 66, de 26 de novembro de 2020) 

 

 

Profª. Drª. Vanessa Teresinha Alves, Siape 3027333 (UFSM-CS) – Presidente 

Prof. Dr. Regis Leandro Lopes da Silva, Siape 1074031 (UFSM-CS) 

Profª. Drª. Patrícia Schrippe, Siape 1035732 (UFSM) 


