
 

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria 

 

Memorando nº 95/2020                                                Santa Maria, 25 de novembro de 2020. 

 

À PROGEP/ Núcleo de concursos 

Assunto: Cronograma da seleção pública 

 

     Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para informar o Cronograma das provas do processo de 

Seleção Pública para Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

conforme Edital 065/2020, área de Meio Ambiente. 

    

CRONOGRAMA PRELIMINAR* 

 Dia Hora 

Instalação da Comissão Examinadora, Elaboração do Cronograma dos trabalhos** 09/12 07:30 

Apresentação dos pontos aos candidatos 09/12 07:40 

Sorteio da ordem dos candidatos para o sorteio do ponto para prova didática 09/12 07:50 

Sorteio do ponto para a primeira prova didática 09/12 08:00 

Sorteio do ponto para a segunda prova didática 09/12 09:20 

Sorteio do ponto para a terceira prova didática 09/12 10:40 

Sorteio do ponto para a quarta prova didática 09/12 13:30 

Sorteio do ponto para a quinta prova didática 09/12 14:50 

Sorteio do ponto para a sexta prova didática 09/12 16:10 

Sorteio do ponto para a sétima prova didática e primeira aula da prova didática 10/12 08:00 

Sorteio do ponto para a oitava prova didática e segunda aula da prova didática 10/12 09:20 

Sorteio do ponto para a nona prova didática e terceira aula da prova didática 10/12 10:40 
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Sorteio do décimo ponto para prova didática e quarta aula da prova didática 10/12 13:30 

Sorteio do décimo primeiro ponto para prova didática e quinta aula da prova didática 10/12 14:50 

Sorteio do décimo segundo ponto para prova didática e sexta aula da prova didática 10/12 16:10 

Sorteio do décimo terceiro ponto para prova didática e sétima aula da prova didática 14/12 08:00 

Sorteio do décimo quarto ponto para prova didática e oitava aula da prova didática 14/12 09:20 

Sorteio do décimo quinto ponto para prova didática e nona aula da prova didática 14/12 10:40 

Sorteio do décimo sexto ponto para prova didática e décima aula da prova didática 14/12 13:30 

Sorteio do décimo sétimo ponto para prova didática e décima primeira aula da prova didática 14/12 14:50 

Sorteio do décimo oitavo ponto para prova didática e décima segunda aula da prova didática 14/12 16:10 

Sorteio do décimo nono ponto para prova didática e décima terceira aula da prova didática 15/12 08:00 

Sorteio do vigésimo ponto para prova didática e décima quarta aula da prova didática 15/12 09:20 

Sorteio do vigésimo primeiro ponto para prova didática e décima quinta aula da prova didática 15/12 10:40 

Sorteio do vigésimo segundo ponto para prova didática e décima sexta aula da prova didática 15/12 13:30 

Sorteio do vigésimo terceiro ponto para prova didática e décima sétima aula da prova didática 15/12 14:50 

Décima nona aula da prova didática 16/12 08:00 

Vigésima aula da prova didática 16/12 09:20 

Vigésima primeira aula da prova didática 16/12 10:40 

Vigésima segunda aula da prova didática 16/12 13:30 

Vigésima terceira aula da prova didática 16/12 14:50 

Análise dos currículos 16/12 16:10 
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Análise dos currículos 16/12 17:10 

Análise dos currículos 16/12 18:10 

* 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 número de candidatos 

presentes na sessão de abertura dos trabalhos. 

** 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. 

Divulgação do resultado da prova didática: 17/12 às 14 h 

Divulgação do resultado final da seleção: 18/12 às 17 h 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Valmir Aita 
Diretor do Colégio Politécnico da UFSM 

 


