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CRONOGRAMA INICIAL

DIA 13/10/2021 – Quarta-feira
8h00 – Recepção aos candidatos e Sorteio da Ordem
8h30 – Sorteio do Ponto do primeiro candidato. O sorteio seguirá de hora em hora.
14h00 – Continuação do Sorteio do Ponto, de hora em hora.

DIA 14/10/2021 – Quinta-feira
8h30 – Início das Provas Didáticas, seguindo de hora em hora. Se houver necessidade, também
continuarão os sorteios do ponto.
14h00 – Continuação das Provas Didáticas e sorteio do ponto, se for o caso.

DIA 15/10/2021 – Sexta-feira
8h30 – Continuação das Provas Didáticas, se houver necessidade.
14h00 – Continuação das Provas Didáticas e sorteio do ponto, se for o caso.

DIA 16/10/2021 – Sábado
11h00 – Previsão da Sessão Pública para Divulgação dos Resultados da Prova Didática. Essa data
poderá ser alterada a critério da Comissão Examinadora.

Toda a seleção pública se dará de forma on-line por chamada de videoconferência do Google Meet no
link: meet.google.com/ngy-zddv-npg

Observações:

Toda a seleção será realizada pela plataforma Google Meet. O link da sala que será utilizado para todas
as etapas do processo será encaminhado para o e-mail dos (as) candidatos (as).

É obrigatória a presença do (a) candidato (a) em todas as etapas do processo seletivo. O não
comparecimento a qualquer etapa implicará em desistência da Seleção Pública por parte do (a)
candidato (a).

A conexão entre os (as) candidatos (as) e banca examinadora será estabelecida em até 10 (dez)
minutos antes do início de cada sessão. Não ocorrendo o acesso do (a) candidato (a) à sala virtual, o
(a) candidato (a) será considerado (a) ausente e eliminado (a) do processo seletivo. A UFSM não se
responsabilizará por e-mails cadastrados incorretamente.

O não comparecimento no horário definido para a sessão de abertura implicará em desistência da
Seleção Pública por parte do (a) candidato (a). Para a devida identificação o (a) candidato (a) deve
comparecer com acesso à câmera e documento de identificação em mãos.

Não será permitida a entrada de pessoas e/ou candidatos (as) na sala virtual após o horário de início de
cada sessão.

Este cronograma pode ser alterado de acordo com o número de candidatos(as) presentes na sessão de
abertura do processo seletivo.

Maiores informações estão disponíveis no Edital 093/2021 publicado no link:
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/editais/093-2021/
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