
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR 
EDITAL Nº 09 – CONCURSO PÚBLICO, DE 07 DE MARÇO DE 2014. 

 
 
PROCESSO Nº 23116.001943/2014-61 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociologia. 
MATÉRIA(S)/DISCIPLINA(S): Ciências Humanas Aplicadas ao Turismo e 
Hospitalidade I;  Ciências Humanas Aplicadas ao Turismo e Hospitalidade II; 
Políticas Públicas de Turismo e Hospitalidade; Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO  

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

16/04/2014 
(quarta-
feira) 

09h Divulgação das inscrições homologadas. 
Divulgação do cronograma de atividades do 
Concurso 

Mural do ICHI, 
Página 
eletrônica da 
PROGEP1 

12/05/2014 
(segunda-
feira) 

08h Início das atividades do concurso: 
Identificação dos candidatos, sorteio do 
ponto para a prova escrita. Não será 
permitida a consulta de qualquer material 
bibliográfico nem a utilização de recursos 
eletrônicos (computadores, celulares ou 
similares) 

Campus 
Carreiros  
Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

 08h15min Início da Prova Escrita (duração máxima de 4 
horas) 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

 12h15min Término da Prova Escrita 
Ao término de cada prova, na presença do 
candidato, se este desejar, a prova será 
reprografada para cada membro da banca, 
tanto a original quanto as cópias serão 
depositadas em envelopes individualizados, 
lacrados e rubricados pela Banca e pelo 
candidato, ficando reservadas até o 
momento da leitura pública da prova 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

 14h Sessão pública mediante a leitura da Prova 
Escrita original, 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. A leitura pública da Prova Escrita 
obedecerá à ordem crescente de inscrição 
dos candidatos e ocorrerá de forma 
seqüencial. 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia 



 19h Divulgação do resultado da Prova Escrita.  Mural do ICHI e 
na página 
eletrônica da 
PROGEP 

14/05/2014 
(quarta-
feira) 

08h Na presença de todos os candidatos, será 
realizado o Sorteio de 1 (um) Ponto comum 
para a Prova Didática aos candidatos  

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

15/05/2015 
(quinta-
feira) 

08h Realização da Prova Didática, de natureza 
pública, vedada a presença somente aos 
demais concursantes, sendo gravada para 
efeito de registro e avaliação, e com duração 
máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos 
para cada candidato. Os recursos 
disponíveis para a Prova Didática são 
equipamento de multimídia e quadro negro 
com giz. O computador a ser utilizado, se for 
o caso, ficará a cargo do candidato, bem 
como sua instalação e configuração. 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia   

15/05/2014 
(quinta-
feira) 

No início da 
prova 
didática do 
candidato 

Entrega do Curriculum vitae documentado à 
Banca Examinadora 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

15/05/2014  
(quinta-
feira) 

18h Divulgação do resultado da Prova Didática  Mural do ICHI e 
na página 
eletrônica da 
PROGEP 

16/05/2014 
(sexta-
feira) 

9 h A Banca Examinadora se reunirá para a 
análise dos títulos de cada candidato 

Prédio do ICHI – 
Sala do 
Laboratório de 
Arquivologia  

16/05/2014 
(sexta-
feira) 

14 h Divulgação do resultado da Prova de Títulos  Mural do ICHI, 
Página 
eletrônica da 
PROGEP 

16/05/2014 
(segunda-
feira) 

20h Divulgação das planilhas contendo os 
resultados das provas escrita, didática e 
títulos. 

Mural do ICHI, 
Página 
eletrônica da 
PROGEP 

Até 
23/05/2014 

 Homologação do resultado pelo Conselho do 
ICHI 

Mural do ICHI, 
Página 
eletrônica da 
PROGEP 

 
1 Página eletrônica PROGEP: http://www.progep.furg.br 

Obs. O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) nas provas 
(escrita e didática) será automaticamente desclassificado. 

 
Professora Doutora Leni Beatriz Correia Colares 

Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 

Rio Grande, 14 de abril de 2014. 


