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ÁREA DO CONHECIMENTO: ENGENHARIA 

 
PROCESSO: Nº 23116.005744/2012-61 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

 
LOCAL DAS ATIVIDADES: ESCOLA DE ENGENHARIA – PAVILHÃO K 

CAMPUS CARREIROS – RIO GRANDE - RS 
 
Nº DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

01 04/09/2013 - 

Publicação do julgamento das inscrições 

Publicação do cronograma de atividades do concurso 

Divulgação da relação de pontos para as provas escrita e didática 

02 21/10/2013 

8:00 h 

PROVA ESCRITA:  
Local: Mini Auditório da Escola de Engenharia  

Registro da presença dos candidatos em Ata 

Sorteio de um único ponto, comum a todos os candidatos 

Após o sorteio do ponto será permitido aos candidatos consulta a 
livros, impressos por editora, por até 30 minutos. 

8:45 h 
Início da prova escrita 

A duração máxima da prova será de 4 (quatro) horas 

Até no 
máximo as 

12:45 h 

Término da prova escrita – para cada candidato e na sua presença, 
se este o desejar, a prova será reprografada em número de vias 
suficiente para os membros da banca e para a leitura do candidato. O 
original da prova e as cópias serão depositadas em envelope 
individualizado, lacrado e rubricado pela banca e pelo candidato, 
quando este o desejar. 

03 21/10/2013 

14:30 h 

JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA:  
Local: Mini Auditório da Escola de Engenharia 

Registro da presença dos candidatos em Ata 

O julgamento da prova escrita, conforme número do processo e 
sucessivamente, se dará mediante a leitura da prova original, em voz 
alta, pelo candidato. Para tanto, para cada candidato, a banca abrirá o 
envelope com a prova e cópias, identificando o original e distribuindo 
as cópias para seus membros, a fim de que estes acompanhem a 
leitura do texto.  

14:40 h 

Início do julgamento da prova escrita  

No caso de haver mais de um candidato será respeitado um intervalo 
mínimo de 10 minutos entre o término da leitura da prova por um 
candidato e o início da leitura da prova pelo candidato seguinte 

04 21/10/2013 Até as 
20:00 h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA 

As notas lançadas em planilha serão divulgadas no mural da Escola 
de Engenharia e/ou na página da Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas. 

05 22/10/2013 14:00 h  

PROVA DIDÁTICA:  
Local: Mini-auditorio da Escola de Engenharia 

Registro da presença dos candidatos em Ata 

Sorteio da ordem de realização da prova se houver mais de um 
candidato 

Sorteio do ponto para a prova, comum a todos os candidatos 
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06 23/10/2013 14:00 h 

INÍCIO DA PROVA DIDÁTICA: 
Local: Mini Auditório da Escola de Engenharia 
Seguindo a ordem sorteada cada candidato terá o tempo máximo de 
50 (cinqüenta) minutos para a aula 

Registro da presença dos candidatos em Ata 

A prova didática será gravada para efeito de registro e avaliação 

Os recursos disponíveis para a prova didática são quadro branco, 
canetas hidrocor e projetor de mídia.   

No caso de haver mais de um candidato será respeitado um intervalo 
mínimo de 10 minutos entre o término da prova por um candidato e o 
início da prova pelo candidato seguinte 

07 23/10/2013 Até as 
20:00 h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA DIDÁTICA 

As notas lançadas em planilha serão divulgadas no mural da Escola 
de Engenharia e/ou na página da Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas 

08 24/10/2013 

8:30 h 

EXAME DE TÍTULOS:  
Local: Mini auditorio da Escola de Engenharia 
O exame de títulos será realizado apenas para os candidatos 
aprovados nas provas escrita e didática 

Registro da presença dos candidatos habilitados em Ata 

8:35 h 
às 

9:35 h 

Entrega do Curriculum Vitae DOCUMENTADO 

A banca considerará apenas os títulos relacionados e comprovados 
pelo candidato através da entrega de cópias dos comprovantes dos 
títulos constantes em seu Curriculum Vitae 
Conferência pela banca dos títulos relacionados no Curriculum Vitae 
com os ORIGINAIS 

09 24/10/2013 Até as 
17:00 h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME DE TÍTULOS 

As notas lançadas em planilha serão divulgadas no mural da Escola 
de Engenharia e na página da Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas 

11 24/10/2013 Até as 
20:00 h 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APURADOS COM A 
APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
A nota final do candidato será obtida pela média ponderada das notas 
alcançadas na prova escrita, na prova didática e no exame de títulos 
Os resultados apurados, com a relação dos aprovados em ordem de 
classificação serão divulgados no mural da Escola de Engenharia e/ou 
na página da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
 

Rio Grande, 04 de setembro de 2013 
 
 

 

Prof. Dr. Lauro Roberto Witt da Silva (Presidente)  
 

Prof. Dr. Rogério Royer (membro externo)  
 

Prof. Dr. Jorge Alberto Almeida 

Prof. Dr. Antonio Domingues Brasil
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