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RETIFICAÇÃO 04 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESSOR SUBSTITUTO – EDITAL N° 008/2022  
 
O cronograma e as alterações publicadas até 31/03/2022 permanecem para as Áreas de 
Administração e Eletrônica.  
 
O Retificação do cronograma abaixo refere-se somente às Áreas de Biologia e Informática, 
posto a Retificação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO VII 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESSOR SUBSTITUTO – EDITAL N° 008/2022 

CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Prazo para interposição de recurso referente a homologação 
preliminar das inscrições e prova de títulos 

31/03/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas e prova de 
títulos 

01/04/2022 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas e envio do link da 

webconferência. 

01/04/2022 

Disponibilização do link para envio do Plano de aula Anexo 
(o não envio do Plano de Aula, ocasiona a desclassificação 

do candidato no processo seletivo) 

De 01/04/2022 
até às 18h do 

dia 03/04/2022 

Aplicação da Prova de Desempenho Didático e do procedimento 
de heteroidentificação (aos candidatos autodeclarados negros) 

04/04/2022 e turno 
da manhã do dia 
05/04/2022 (se 

necessário) 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Desempenho 
Didático e do procedimento de heteroidentificação (aos 

candidatos autodeclarados negros) 

05/04/2022 



Prazo de recurso do Resultado Preliminar da Prova de 
Desempenho Didático e do procedimento de heteroidentificação 

(aos candidatos autodeclarados negros) 

06/04/2022 

Divulgação do Resultado dos Recursos 07/04/2022 

Divulgação do Resultado Final 07/04/2022 

 
 

Leia-se: 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Prazo para interposição de recurso referente a homologação 
preliminar das inscrições 

31/03/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas 01/04/2022 

Prazo para interposição de recurso referente a prova de títulos 

das áreas de Biologia e Informática 

04/04/2022 

Publicação do Resultado da prova de títulos das áreas de Biologia 
e Informática 

05/04/2022 

Divulgação dos horários dos agendamentos das bancas de 
desempenho didático, do tema das bancas e envio do link da 

webconferência das áreas de Biologia e Informática. 

06/04/2022 

Disponibilização do link para envio do Plano de aula Anexo 
(o não envio do Plano de Aula, ocasiona a desclassificação 
do candidato no processo seletivo) das áreas de Biologia e 

Informática 

06/04/2022 

Aplicação da Prova de Desempenho Didático e do procedimento 
de heteroidentificação (aos candidatos autodeclarados negros) 

das áreas de Biologia e Informática 

07/04/2022 e 
turno da manhã 

do dia 
08/04/2022 (se 

necessário) 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Desempenho 
Didático e do procedimento de heteroidentificação (aos 

candidatos autodeclarados negros) das áreas de Biologia e 
Informática 

08/04/2022 

Prazo de recurso do Resultado Preliminar da Prova de 
Desempenho Didático e do procedimento de heteroidentificação 
(aos candidatos autodeclarados negros) das áreas de Biologia e 

Informática 

11/04/2022 

Divulgação do Resultado dos Recursos 12/04/2022 

Divulgação do Resultado Final 12/04/2022 

 
Porto Alegre, 1 de abril de 2022. 
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