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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EDITAL nº 20/2014 

Proc. 23116.005334/2014-16 
 

Área de conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências Agrárias 
Matéria: Ecologia de Ecossistemas-Solos/Ciências Naturais II, Ciências Agrárias I, Biodiversidade 

do Solo   
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DIA SEM HOR SALA ATIVIDADES 

24/11/14 Segunda 

8:00 201 
Identificação e verificação da documentação dos 

candidatos inscritos¹. 

8:30 201 
Sorteio do ponto da prova escrita². 

Prova Escrita (com duração de quatro horas, sem 
consulta a material bibliográfico). 

14:00 203 
Sessão pública de leitura da prova escrita, obedecendo 

a ordem de inscrição dos candidatos. 

25/11/14 Terça 9:00  Divulgação do resultado da prova escrita³. 

25/11/14 Terça 13:30 101 
Sorteio do ponto da prova didática do primeiro grupo 

de candidatos4. 

26/11/14 Quarta 8:00 101 
Sorteio do ponto da prova didática do segundo grupo 

de candidatos. 

26/11/14 Quarta 13:30 203 
Sorteio do ponto da prova didática do terceiro grupo 

de candidatos. 

26/11/14 Quarta 13:45 203 
Apresentação de todos os candidatos do primeiro 

grupo e início da Prova Didática5. 

27/11/14 Quinta 8:00 203 
Apresentação de todos os candidatos do segundo 

grupo e início da Prova Didática. 

27/11/14 Quinta 13:30 203 
Apresentação de todos os candidatos do terceiro grupo 

e início da Prova Didática. 

28/11/14 Sexta 9:00  Divulgação dos resultados da prova didática3. 

28/11/14 Sexta 

9:30 
 

Secretaria 
Entrega do Curriculum Vitae documentado na 

secretaria do Campus dos candidatos aprovados na 
prova didática. 

10:00 
Sala de 

Reuniões 
Exame de títulos. 

01/12/14 Segunda 14:00  Divulgação dos resultados finais. 
 

OBSERVAÇÕES:  
1 Trazer documento válido de identificação com foto. 
2 O ponto sorteado na prova escrita não será considerado quando ocorrer o sorteio da prova 
didática. 



3 Todos os resultados serão divulgados no mural do Campus da FURG em São Lourenço do Sul e no 
site da PROGEP: http://www.progep.furg.br/. 
4 Apenas os candidatos aprovados na prova escrita estarão aptos a realizar a prova didática. Os 
grupos serão formados obedecendo à ordem crescente de inscrição no concurso. 
5 A prova didática terá a duração máxima de 50 minutos. Para a realização da prova didática será 
disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro 
negro ou branco, giz ou marcador para quadro branco. Itens adicionais a serem utilizados na prova 
didática são de responsabilidade do candidato. 
 
 
IMPORTANTE:  

As datas das atividades programadas no cronograma referentes à “Prova Didática” e 
“Prova de Títulos” poderão ser antecipadas conforme o número de candidatos que efetivamente 
participem do concurso, bem como do número de aprovações nas provas.  

O cronograma poderá ser alterado em função de casos especiais e da interposição de 
recursos. 

Todas as atividades serão realizadas no Campus da FURG em São Lourenço do Sul,  


