UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE BELAS ARTES
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA E CINEMA

Concurso de Professor Adjunto A Nível 1 – Área de Conhecimento: Teoria do
Cinema do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes – UFMG,
cumprindo o previsto no item 10.6 do Edital nº 1801 de 17 de novembro de 2021,
publicado no Diário Oficial da União no dia 17 de novembro de 2021, na Seção 3,
páginas 91 a 96.
CRONOGRAMA
18/03/2022 (sexta-feira)

10h30 às 11h – Instalação da Banca do Concurso, definição de funções de
presidência e secretaria, aferição de presença de candidatos (ONLINE)
11h – 13h – Reunião da Banca para formulação do cronograma.
14h – Apresentação do cronograma.
18h – 21h – Prazo para assinatura de ata de presença no sistema SEI
31/03/2022 (quinta-feira) 10h – 12h – Reunião da Banca Examinadora para formulação da prova escrita
04/04/2022 (segunda-feira) 9h – 14h – Realização da Prova Escrita na EBA-UFMG (PRESENCIAL)
14h – 17h – Digitalização das provas e distribuição para a Banca Examinadora
06/04/2022 (quarta-feira) 20h – Divulgação do resultado da Prova Escrita (ONLINE)
07/04/2022 (quinta-feira) 8h30 – sorteio dos grupos de candidatos (ONLINE)
8h45 – sorteio do ponto didático para a Prova Didática do Grupo 1 (ONLINE)
9h – Reunião da Banca Examinadora para início da avaliação da prova de Títulos.
20h – Prazo final para encaminhamento dos documentos comprobatórios
08/04/2022 (sexta-feira)
8h30 – sorteio do ponto didático para a Prova Didática do Grupo 2 (ONLINE)
8H45 – sorteio da sequência de apresentação do Grupo 1 (ONLINE) e entrega de
Plano de Aula e material didático em arquivo digital a ser usado na Prova por todos
os candidatos do Grupo 1 (não poderão ultizar materiais modificados
posteriormente). Os candidatos terão 50 minutos de apresentação e 10 minutos de
arguição da Banca Examinadora (ONLINE)

09/04/2022 (sábado)

APRESENTAÇÕES DA PROVA DIDÁTICA (Grupo 1)
sorteio #1 09h – 10h
sorteio #2 10h15 -11h15
sorteio #3 11h30 – 12h30
sorteio #4 14h – 15h
sorteio #5 15h15 – 16h15
sorteio #6 16h30 – 17h30
sorteio #7 17h45 - 18h45
8h45 – sorteio da sequência de apresentação do Grupo 2 (ONLINE) e entrega de
Plano de Aula e material didático em arquivo digital a ser usado na Prova por todos
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os candidatos do Grupo 2 (não poderão ultizar materiais modificados
posteriormente). Os candidatos terão 50 minutos de apresentação e 10 minutos de
arguição da Banca Examinadora (ONLINE).
APRESENTAÇÕES DA PROVA DIDÁTICA (Grupo 2)
sorteio #1 09h – 10h
sorteio #2 10h15 -11h15
sorteio #3 11h30 – 12h30
14h30 – Reunião da Banca Examinadora para a avaliação final e produção de
documentação do concurso, formulação de atas, etc.
11/04/2022 (segunda-feira) 14h – APURAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO
PROCEDIMENTOS DA PROVA ESCRITA PRESENCIAL
De acordo com o edital: 10.6.3, não serão permitidos equipamentos eletrônicos para consulta e anotações.
De acordo com a resolução complementar 02/2013, será facultada aos candidatos a utilização das próprias
anotações, feitas durante o período de consulta, em material a ser fornecido pela Comissão no início da prova,
rubricadas pelo Presidente da Comissão Examinadora, as quais serão necessariamente anexadas à Prova, como
condição para que não seja anulada.
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