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EDITAL COMSEL Nº 01/2022 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – PROVAS 
 

         A Comissão de Seleção Docente (Comsel) da Universidade de Passo Fundo (UPF), 

no uso de suas atribuições, e considerando o disposto na Resolução Consun Nº 03/2016, 

torna público o cronograma do processo de seleção docente para as vagas referentes ao 

Edital Comsel Nº 01/2022, bem como locais das provas, conforme informações que 

seguem: 

*Obs: Campus II: Rua Teixeira Soares, 817 – Passo Fundo/RS 
 
 

FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 
CURSO DE AGRONOMIA 

CÓDIGO DA 
VAGA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LOCAL 

789110/1-22 Dia 19/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 20/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Agronomia e 

Medicina 
Veterinária 
Prédio H1 
Sala 903 
Campus I 

 

FACULDADE DE MEDICINA 
CURSO DE MEDICINA 

CÓDIGO DA 
VAGA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LOCAL 

788290/1-2022 Dia 18/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 19/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 201 

*Campus II 
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FACULDADE DE MEDICINA 
CURSO DE MEDICINA 

CÓDIGO DA 
VAGA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LOCAL 

788291/1-2022 Dia 18/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 19/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 202  

*Campus II 

788299/1-2022 Dia 18/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 19/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 303  

*Campus II  

788300/1-2022 Dia 18/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 19/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 302 

*Campus II 

788301/1-2022 Dia 19/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 20/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 304  

*Campus II 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULDADE DE MEDICINA 
CURSO DE MEDICINA 

CÓDIGO DA 
VAGA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LOCAL 

788303/1-2022 Dia 19/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 20/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 204  

*Campus II 

788305/1-2022 Dia 19/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 20/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 306 

*Campus II 

788307/1-2022 Dia 20/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 21/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 313 

*Campus II 

788308/1-2022 Dia 20/07/2022 (14h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 21/07/2022 (14h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 201 

*Campus II 

788309/1-2022 Dia 20/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 21/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 202 

*Campus II 

 

 



 

FACULDADE DE MEDICINA 
CURSO DE MEDICINA 

CÓDIGO DA 
VAGA 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO LOCAL 

788313/1-2022 Dia 20/07/2022 (8h) 
- Sorteio dos pontos de conteúdos para a prova 
escrita de conhecimento específico e para prova 
didática; 
- Prova escrita de conhecimento específico; 
- Avaliação de currículo. 
Dia 21/07/2022 (8h) 
- Início das sessões da prova didática. 

Faculdade de 
Medicina  
Sala 303 

*Campus II 

 

       Informamos que as datas das bancas poderão ser alteradas por decisão da Comsel e, 

neste caso, os candidatos serão previamente comunicados através do e-mail informado na 

ficha de inscrição. 

  

Passo Fundo, 12 de julho de 2022. 

 

 

Prof. Dirceu Lima Dos Santos, 
Comissão de Seleção Docente. 

 


