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CAMPUS VIAMÃO 
 

EDITAL Nº 21 DE 17 DE MAIO DE 2019. 
PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS SOBRE O 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO VEICULADO PELO EDITAL Nº 15/2019 
 

 Considerando que o Campus Viamão teve suas atividades administrativas paralisadas 
no último dia 15, em virtude de adesão da comunidade acadêmica à paralisação aprovada 
pelos sindicatos das categorias; considerando, por outro lado, que o Edital que regula o 
presente processo seletivo estipulava tal data como de recebimento de inscrições, ainda que 
tenha sido veiculada ostensiva notícia no sítio eletrônico oficial da instituição acerca da 
paralisação, inclusive, das atividades administrativas; considerando que tais fatos podem, em 
tese, ter gerado dissidências interpretativas em possíveis candidatos que tenham acorrido ao 
local de inscrições da data da paralisação: 
 
Art. 1° Fica prorrogado o período de inscrições, que serão recebidas nos dias 20 e 21 do 
corrente, mantidas as demais condições do item 4 do Edital n° 15/2019. 
 
Art. 2° O cronograma do item 6.1 do Edital n° 15/2019 passa a viger conforme segue: 
 
 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 18/04/2019 

Inscrições 06/05/2019 a 21/05/2019 

Publicação das inscrições homologadas e do resultado 
preliminar da prova de títulos 

23/05/2019 

Prazo para interposição de recurso contra a homologação das 
inscrições e o resultado preliminar da prova de títulos 

24/05/2019, das 12h30min 
às 19h30min 

Divulgação da decisão sobre os recursos, da homologação 
final dos inscritos, do resultado final da prova de títulos e da 
convocação para a prova de desempenho didático, com 
horários e tema 

27/05/2019 

Prova de desempenho didático 31/05/2019 

Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho 
didático 

04/06/2019  

Prazo para interposição de recurso contra o resultado 
preliminar da prova de desempenho didático 

05/06/2019 e 06/06/2019, 
das 12h30min às 
19h30min 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 07/06/2019 

 
Art. 3° O item 7.1 do Edital n° 15/2019 passa a viger conforme segue: 
 
“7.1 - O candidato poderá interpor recurso, mediante exposição fundamentada e documentada, 
referente à homologação das inscrições, ao resultado preliminar da prova de títulos e ao 
resultado preliminar da prova de desempenho didático, nos prazos constantes da tabela acima, 
no mesmo local das inscrições.” (N.R.) 



 
Art. 4° O Anexo IV do Edital n° 15/2019 passa a viger conforme o modelo do Anexo do presente 
Edital.  

Viamão, 17 de maio de 2019. 
 
 

Alexandre Martins Vidor 
Diretor Geral Pró-tempore 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

EDITAL Nº 15, DE 18 DE ABRIL DE 2019. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 

SUBSTITUTO 
 

Pelo presente TERMO, eu,                                                                                                                       ,   

CPF nº                                 __________________________________, inscrito(a) para concorrer a 

vaga de professor substituto na área de Direito, oferecida por meio do Edital nº 15, de 18 de abril de 

2019, venho RECORRER, nos prazos estipulados neste edital, da Divulgação de 

_______________________________________________  

(homologação das inscrições / resultado preliminar da prova de títulos / resultado preliminar da 

prova de desempenho didático), pelas razões abaixo expostas: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Estou ciente de que o não atendimento das regras relativas à interposição de Recursos contidas no 

Edital poderá ensejar o INDEFERIMENTO de plano deste. 
 

                                   
           Data: 

 

 
 
                                    _______________________________________________  
 

(Assinatura do Requerente) 
 
 

Recebido em:        /       /   
 

Recebido por:    
 

Assinatura e carimbo do recebedor 
 


