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A Banca Examinadora, reunida dia 14 de Agosto de 2013, analisou os processos de 

inscrição para o Concurso Público – Edital n°14 de 04 de Julho de 2013 para homologação e 

elaborou o Cronograma das atividades específicas do dito concurso.  

 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

Foram homologadas as inscrições dos candidatos abaixo relacionados: 

Ordem por Data de Registro no Protocolo Número de Protocolo Nome 

24/07/2013 23116.005092/2013-45 Marlon Borges Pestana 

26/07/2013 23116.005167/2013-98 Taís Vargas de Lima 

02/08/2013 23116.005322/2013-76 Danilo Vicensotto Bernardo 

05/08/2013 23116.005346/2013-25 Pedro José Tótora da Glória 

06/08/2013 23116.005386/2013-77 Aline Ramos Francisco 

06/08/2013 23116.005384/2013-88 Guilherme Galhegos Felipe 

07/08/2013 23116.005412/2013-67 Leila Maria França 

08/08/2013 23116.005451/2013-64 Claudio Ricken 

08/08/2013 23116.005458/2013-86 Susana Cesco 

09/08/2013 23116.005477/2013-11 Guilherme Bordignon Ceolin 

13/08/2013 23116.005518/2013-61 Rafael Corteletti 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

15/08/2013 
(Sexta) 

 Divulgação das inscrições homologadas.  
Divulgação do cronograma de atividades do concurso.  

ICHI 

09/09/2013 
(Segunda) 

08:00 Registro da presença dos candidatos em ata.  
Sorteio de um (1) único ponto, comum a todos os 
candidatos para a prova escrita. 

Sala 
4110 

 08:10 Realização da prova escrita que terá um prazo máximo 
de quatro (4) horas.  
Obs.:  
 1/ Após o sorteio e durante a realização da prova 
escrita não será permitida a consulta a qualquer material 
bibliográfico, apontamentos pessoais, ou qualquer tipo 
de mídia eletrônica. 
 2/ Ao término de cada prova, na presença do 
candidato (se este assim o desejar) a mesma será 
reprografada para cada membro da banca e uma via 
para a leitura do candidato. Tanto o original quanto as 
cópias serão depositados em um envelope 
individualizado, lacrado e rubricado pela Banca e pelo 
candidato, ficando reservado até o momento da leitura 
pública da prova. 

Sala 
4110 

 14:00 Sessão pública de leitura da prova original, por ordem 
de inscrição, em voz alta, pelo candidato e, para tanto, a 
Banca Examinadora abrirá cada envelope, para que a 
prova seja identificada e fornecida uma cópia para cada 
um dos membros da Banca Examinadora, a fim de 
permitir o acompanhamento da leitura do texto.  

Sala 
4110 

10/09/2013 
(Terça) 

8:00 Divulgação do resultado da prova escrita em uma 
planilha fixada no mural do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação e acessível na página 
eletrônica da Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas (PROGEP). 

ICHI 

11/09/2013 
(Quarta) 

8:00 Na presença de todos os candidatos aprovados na prova 
anterior, será realizado o sorteio da ordem de realização 
da prova didática*. 

Sala 
4115 

 8:10 Sorteio de 1 (um) ponto comum aos membros da 1ª 
Turma.  

Sala 
4115 

 13:30 Sorteio de 1 (um) ponto comum aos membros da 2ª 
Turma.  

Sala 
4115 

12/09/2013 
(Quinta) 

8:10 Realização da prova didática da 1ª Turma. A prova será 
pública, sendo vedada somente aos demais 
concursantes, sendo a mesma filmada para efeito de 
registro e avaliação. A prova possuirá uma duração 
máxima de 50 (cinqüenta) minutos para cada candidato. 
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática são 
equipamentos multimídia, retroprojetor e quadro negro 
com giz. Antes do início da prova o candidato deve 

Sala 
4115 



solicitar os recursos necessários à banca.  

 13:30 Realização da prova didática da 2ª Turma. A prova será 
pública, sendo vedada somente aos demais 
concursantes, sendo a mesma filmada para efeito de 
registro e avaliação. A prova possuirá uma duração 
máxima de 50 (cinqüenta) minutos para cada candidato. 
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática são 
equipamentos multimídia, retroprojetor e quadro negro 
com giz. Antes do início da prova o candidato deve 
solicitar os recursos necessários à banca.  

Sala 
4115 

 18:30 Divulgação do resultado da prova didática em uma 
planilha fixada no mural do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação e acessível na página 
eletrônica da Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas (PROGEP). 

ICHI 

13/09/2013 
(Sexta) 

18:30 Entrega de currículo documentado (as páginas deverão 
estar numeradas) dos candidatos aprovados na prova 
anterior à banca examinadora. 

Sala 
4115 

 18:30 A Banca Examinadora atribuirá na prova de títulos de 
cada candidato nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
Serão considerados unicamente os itens documentados 
e se considerará a Tabela de Pontuação previamente 
divulgada. As notas serão lançadas em planilha, 
correspondente ao somatório dos pontos obtidos de 
acordo com a tabela de pontuação.  

ICHI 

 20:00 Divulgação do resultado da prova de títulos no mural do 
ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

ICHI 

16/09/2013 
(Segunda) 

9:00 Os resultados apurados, com a relação dos aprovados 
em ordem de classificação serão divulgados no mural do 
ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

ICHI 

 14:00 Homologação do resultado pelo Conselho do ICHI ICHI 

* Caso o número de candidatos aprovados para a etapa da prova didática não exija a divisão 
em duas (2) turmas, o cronograma poderá ser adequado à nova situação, sempre de comum 
acordo entre a Banca Examinadora e os candidatos. 
 

 

___________________________________________ 

Prof. Martial Raymond Henri Pouguet (FURG) (Presidente) 

 

 

___________________________________________ 

Prof. José Alberione dos Reis (FURG) (Titular) 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Andersen Lyrio da Silva (UFRJ) (Titular) 

 

(A via original encontra-se assinada) 


