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REUNIÃO INICIAL PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA BANCA, JULGAMENTO DAS 
INSCRIÇÕES, DELIBERAÇÃO SOBRE O CRONOGRAMA DO CONCURSO E 
ESTABELECIMENTO DOS PONTOS PARA O SORTEIO DA PROVA DIDÁTICA. 
 
A Comissão Examinadora, designada pela Portaria 256 de 02 fevereiro de 2011, reuniu-se no dia 
17/03/2011, das 08:00 h às 09:00 h, para, inicialmente, julgar a validade ou não das inscrições dos 
candidatos. Após analisar a documentação pertinente, julgou válidas todas as inscrições 
efetuadas. A seguir, após breve debate, optando pela realização de Prova Didática, deliberou 
primeiramente por alterar o anterior cronograma em função do grande número de inscritos para a 
vaga e que a realização do sorteio de ponto para a mesma ocorrerá no dia 23 de março de 2011, 
às 08:00 h, na sala 6101 do Pavilhão 6 do Campus Carreiros da FURG, ocasião em que todos os 
candidatos deverão estar presentes para tomarem ciência do referido ponto (que não será 
divulgado por outro meio). 
Deliberou também que exatamente 24 horas após a realização do sorteio (no dia 24 de março de 
2011, às 08:00 h) iniciar-se-á a Prova Didática (na mesma sala 6101), momento em que todos os 
candidatos deverão se fazer presentes, entregando o respectivo Plano de Ensino à Banca 
Examinadora e permanecendo à disposição para a realização, em sequência, da sua respectiva 
Prova Didática. Após a entrega do Plano de Ensino será feito, entre os presentes, o sorteio da 
ordem de apresentação dos candidatos, os quais, em ambiente apartado, aguardarão, o momento 
da realização de sua Prova Didática. 
 
Deliberou, por derradeiro, a seguinte relação de pontos para o sorteio da Prova Didática: 
 
1. Constitucionalização do direito civil. 
 
2. Direitos da personalidade: nome e designação sexual. 
 
3. Desconsideração da pessoa jurídica. 
 
4. Bem principal e acessório. Benfeitorias.  
 
5. Invalidades nos negócios jurídicos. 
 
6. Vícios de consentimento: erro e dolo. 
 
7. Condição, termo e encargo. 
 
8. Prescrição e decadência. 
 

Rio Grande, 17 de março de 2011. 
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