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Data Horário Atividade Local 

03/02/2014 

(segunda-

feira) 

 Divulgação das inscrições 

homologadas. 

Divulgação do cronograma de 

atividades do concurso 

ICHI 

17/02/2014 

(segunda-

feira) 

8:00 Registro da presença dos candidatos em 

ata. 

Sorteio de um (1) único ponto, comum a 

todos os candidatos. 

Sala 4104, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

17/02/2014 

(segunda-

feira) 

08:10 Realização da prova escrita (duração 

máxima de 4 horas). 

Não será permitida a consulta de 

qualquer bibliografia, apontamentos 

pessoais, mídia eletrônica ou qualquer 

outro tipo de material. 

Sala 4104, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

17/02/2014 

(segunda-

feira) 

 Ao término de cada prova, na presença 

do candidato se este desejar, a mesma 

será reprografada para cada membro da 

banca e uma via para a leitura do 

candidato e, tanto a original quanto as 

cópias serão depositadas em envelopes 

individualizados, lacrados e rubricados 

pela Banca e pelo candidato, ficando 

reservados até o momento da leitura 

pública da prova. 

 

17/02/2014 

(segunda-

feira) 

14:00-

20:00 

Sessão pública mediante a 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 

Sala 4104, prédio 

4, Campus 

Carreiros 



cada um dos membros da Banca 

Examinadora, a fim de permitir o 

acompanhamento da leitura do texto. 

17/02/2014 

(segunda-

feira) 

Até às 21h 

30 min. 

Divulgação do resultado da prova 

escrita e as notas lançadas em planilha 

no mural do Instituto de Ciências 

Humanas e da Informação e 

encaminhamento para publicação na 

página eletrônica da pró-reitoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(PROGEP) 

 

19/02/2014 

(quarta-feira) 

08:10 Na presença de todos os candidatos, 

será realizado o sorteio de 1 (um) ponto 

comum aos membros da 1° turma. 

Sala 4104, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

19/02/2014 

(quarta-feira) 

13:30 Sorteio de 1 (um) ponto comum aos 

membros da 2° turma. 

Sala 4203, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

20/02/2014 

(quinta-feira) 

08:10 Realização da prova didática, de 

natureza pública, sendo velada somente 

aos demais concursantes, sendo a 

mesma gravada para efeito de registro e 

avaliação e possuindo duração máxima 

de 50 (cinquenta) minutos para cada 

candidato. (1° Turma) Obs.: Os recursos 

disponíveis para a prova didática são 

equipamentos multimídia, quadro negro 

com giz. Antes do início da prova o 

candidato deve solicitar os recursos 

necessários à banca. 

Sala 4110, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

20/02/2014 

(quinta-feira) 

13:30 Realização da prova didática, de 

natureza pública, sendo velada somente 

aos demais concursantes, sendo a 

mesma gravada para efeito de registro e 

avaliação e possuindo duração máxima 

de 50 (cinquenta) minutos para cada 

candidato. (2° Turma) Obs: Os recursos 

disponíveis para a prova didática são 

equipamentos multimídia, quadro negro 

com giz. Antes do início da prova o 

candidato deve solicitar os recursos 

necessários à banca. 

Sala 4110, prédio 

4, Campus 

Carreiros 

20/02/2014 

(quinta-feira) 

No início 

ou término 

da prova 

didática do 

candidato 

Entrega de currículo documentado (as 

páginas deverão estar numeradas) dos 

candidatos aprovados na prova escrita à 

banca examinadora. A entrega deverá 

ocorrer no momento de realização da 

 



sua Prova Didática 

20/02/2014 

(quinta-feira) 

Até  às 

20:00 

Divulgação do resultado da prova 

didática, obtida pela média aritmética 

daquelas atribuídas pelos examinadores, 

no mural do ICHI e na página eletrônica 

da PROGEP. 

 

21/02/2014 

(sexta-feira) 

08:30 A Banca Examinadora atribuirá na 

prova de títulos de cada candidato nota 

na escala de 0 (zero) a 10 (dez), lançada 

em planilha, correspondente ao 

somatório dos pontos obtidos de acordo 

com a tabela de pontuação. 

 

21/02/2014 

(sexta-feira) 

Até às 

14:00 

Divulgação do resultado da prova de 

títulos no mural do ICHI e na página 

eletrônica da PROGEP. 

 

21/02/2014 

(sexta-feira) 

17:00 DIVULGAÇÃO DAS PLANILHAS 

CONTENDO OS RESULTADOS DAS 

PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA E 

TÍTULOS no mural do ICHI e na 

página eletrônica da PROGEP. 

 

Fevereiro 

2014 

 Homologação do resultado pelo 

Conselho do ICHI 

ICHI 

 

Observações: 

O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) nas provas (escrita e 

didática) será automaticamente desclassificado. 


