SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

EDITAL n° 11/2012
Processo nº 23116.002600/2012-52
Unidade Acadêmica: Instituto de Oceanografia (IO–FURG)
Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Matéria/Disciplina: Oceanografia Biológica, Nectologia: Ênfase em Vertebrados Marinhos
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO
Local das Provas: Sala de Reuniões do Instituto de Oceanografia, Campus Carreiros, Rio Grande, RS.
DATA
DIA SEMANA
HORÁRIO
ATIVIDADES
23/JUL/2012

Segunda-feira
14h
1. Divulgação da relação de pontos para as provas na Secretaria do IO-FURG.
06/AGO/2012
Segunda-feira
8h
1. Identificação dos candidatos e verificação de documentação;
2. Entrega da proposta de trabalho pelos candidatos;
3. Sorteio do bilhete numerado para cada candidato, assinatura dos bilhetes pelos candidatos e reserva em envelope lacrado;
4. Sorteio do ponto único para prova escrita.
06/AGO/2012
Segunda-feira
8h30 – 12h30
14h – 18h
até as 23h
1. Prova Escrita (duração de 4h, sem consulta);
2. Avaliação da prova escrita.
3. Continuação da avaliação da prova escrita e divulgação das notas obtidas pelos candidatos.
07/AGO/2012
Terça-feira

8h30 – 12h30






Sessão pública:
1. Identificação dos candidatos que realizaram a prova escrita;
2. Divulgação dos resultados da prova escrita;
3. Sorteio da ordem de realização e do ponto da prova didática (somente para os aprovados na prova escrita).
08/AGO/2012
Quarta-feira

9h30 – 12h30


12h30 – 14h
14h – 17h30


até as 19h
Sessão pública:
1. Prova didática dos candidatos aprovados na prova escrita, de hora em hora, seguindo a ordem do sorteio.
	Intervalo

3. Continuação da prova didática dos candidatos aprovados na prova escrita, de hora em hora, seguindo a ordem do sorteio.
4. Divulgação dos resultados da Prova didática. 
09/AGO/2012
Quinta-feira

9h – 12h






12h – 13h30
13h30 – 17h30






até as 19h
Sessão pública:
1. Prova de defesa de proposta de trabalho. A prova será realizada pelos candidatos aprovados nas provas escrita e didática, de hora em hora, na mesma ordem estabelecida para a prova didática; apresentação da proposta de trabalho pelo(a) candidato(a) em até 30 minutos seguida de arguição pela Banca Examinadora;
2. Intervalo
3. Continuação da prova de defesa de proposta de trabalho. A prova será realizada pelos candidatos aprovados nas provas escrita e didática, de hora em hora, na mesma ordem estabelecida para a prova didática; apresentação da proposta de trabalho pelo(a) candidato(a) em até 30 minutos seguida de arguição pela Banca Examinadora;
4. Divulgação dos resultados da prova de defesa de Proposta de Trabalho. 
10/AGO/2012
Sexta-feira
08h30


9h – 18h
1. Entrega do Curriculum vitae documentado pelos candidatos aprovados em todas as provas anteriores;
2. Exame de títulos e divulgação dos resultados finais.
Observações:
	Os candidatos – no dia 6/AGO – deverão estar presentes no local de realização das provas, impreterivelmente as 8 (oito) horas para os procedimentos de identificação;

Trata-se de um concurso em Nectologia com ênfase em Vertebrados Marinhos onde se espera que os candidatos abordem, em todos os tópicos do concurso, questões relativas aos 4 (quatro) grandes grupos de vertebrados marinhos, a saber: peixes, répteis, aves e mamíferos. 
	Caso o candidato não alcance a nota mínima 7,0 (sete) na prova Escrita, Didática ou na defesa da proposta de trabalho, o mesmo será automaticamente desclassificado;
	Em caso de desclassificação na Prova didática, os horários para a prova de defesa da proposta de trabalho serão ajustados para as apresentações em sequência contínua, observando a ordem estabelecida em sorteio prévio;
	A divulgação dos resultados parciais e final será disponibilizada na Secretaria do Instituto de Oceanografia.

Prof. Dr. João Paes Vieira Sobrinho
Presidente da Banca Examinadora

