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ÁREA: MATEMÁTICA
CRONOGRAMA PRELIMINAR* DOS TRABALHOS

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 do 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 
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12:00h Almoço

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

15:00 Sorteio do vigésimo quarto ponto para prova didática e décima quinta aula da prova didática 

16:00 Sorteio do vigésimo quinto ponto para prova didática e décima sexta aula da prova didática 

17:00 Sorteio do vigésimo sexto ponto para prova didática e décima sétima aula da prova didática 

18:00 Sorteio do vigésimo sétimo ponto para prova didática e décima oitava aula da prova didática 

DIA: 26 de novembro de 2020 (quinta-feira)

08:00 Sorteio do vigésimo oitavo ponto para prova didática e décima nona aula da prova didática 

09:00 Sorteio do vigésimo nono ponto para prova didática e 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 Vigésima quarta aula da prova didática 

16:00 Vigésima quinta aula da prova didática 

17:00 Vigésima sexta aula da prova didática 

18:00 Vigésima sétima aula da prova didática 

DIA: 27 de novembro de 2020 (sexta-feira)

08:00 Vigésima oitava aula da prova didática 

09:00 Vigésima nona aula da prova didática 

10:00 Análise dos currículos     

11:00 Análise dos currículos     

12:00h Almoço

14:00 Análise dos currículos      

15:00 Análise dos currículos     

16:00 Resultados do Concurso e Encerramento das atividades

Santa Maria, 18 de novembro de 2020.

* Esse é um cronograma preliminar, o cronograma definitivo se dará assim que for instalada 

a Comissão Examinadora e readequado o Cronograma de Atividades de acordo com o nú-

mero de candidatos presentes na sessão de abertura dos trabalhos.

** O não comparecimento a qualquer etapa classificatória, bem como na sessão de aber-

tura dos trabalhos, implicará em desistência da Seleção Pública por parte do candidato. 

*** Em até 10 minutos antes da sessão de abertura dos trabalhos será encaminhado para 

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

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

do do processo seletivo.
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