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 Observações: 

Na Prova Escrita não será admitida a consulta a qualquer tipo de material, impresso ou digital, 

inclusive legislação. Na Prova Didática não será admitida a utilização de qualquer instrumento 

áudio-visual eletrônico ou elétrico (tais como data-show, projetor multimídia ou retroprojetor). 

Não haverá Prova Prática.  Todas atividades públicas do Concurso serão realizadas na Sala 6101 

do Pavilhão 6 do Campus Carreiros FURG, cidade de Rio Grande,  nas datas e horários 

indicados no Cronograma de Atividades do Concurso, abaixo.  

 

23.116.007960/2015-93 Joseli Fiorin Gomes     

23.116.008108/2015-33 Henrique Mioranza Koppe Pereira 

23.116.008214/2015-17 José Alberto Antunes de Miranda 

23.116.008217/2015-51 Felipe Franz Wienke 

23.116.008392/2015-48 José Antonio Gerzson Linck 

23.116.008436/2015-30 Anelise Coelho Nunes 



Cronograma de Atividades Específicas do Concurso  
(Conforme DELIBERAÇÃO  COEPEA  077/2015, de 25/09/2015) 

Etapa Data Hora 

Início 

Evento Observações 

1 22/12/2016 16:00 h Divulgação da Relação de Pontos para fins de sorteio 

da Prova Didática e Escrita 

 

2 22/02/2016 08:00 h - Sorteio do Ponto da Prova Escrita 

- Realização da Prova Escrita 

A prova escrita iniciar-se-á imediatamente após o 

sorteio do ponto e terá duração de até quatro 

horas,  

3 22/02/2016 12:30 h - Leitura Pública das Provas Escritas 

 

Ao final da leitura da prova pelo ultimo 

candidato, cada examinador finalizará sua 

avaliação, lançando em planilha, devidamente 

assinada, a nota de cada candidato, devendo ser 

entregue, imediatamente, ao Presidente da Banca, 

o qual fará , na sequência, a leitura pública de 

todas as notas 

4 22/02/2016 14:00 h - Divulgação do resultado preliminar das Provas 

Escritas 

- Entrega do material destinado ao Exame de 

Títulos 

- Sorteio do ponto da Prova Didática 

Será sorteado um ponto comum a todos os 

candidatos, com base na relação de pontos já 

divulgada. 

5 23/02/2016 - Data reservada para interposiçaõ de recurso , pelos 

candidatos,  do resultado da Prova Escrita e para a 

realização do Exame de Títulos pela Banca 

Examinadora. 

Os recursos deverão ser interpostos mediante 

protocolo, a ser feito no Protocolo Geral da 

Universidade, no horário regular de de 

funcionamento do referido setor 

6 24/02/2016 07:25 h Julgamento dos Recursos da Prova Escrita pela Banca 

Examinadora 

No horário de início da realização da Prova 

Didática todos os candidatos deverão se fazer 

presentes,  para assinar a respectiva lista de 

presenças e entregar à Banca Examinadora o seu 

Plano de Aula, devendo permanecer, em 

ambiente apartado, à disposição, para a 

realização, em sequência, da respectiva Prova 

Didática, obedecida a ordem de inscrição. O 

candidato que não comparecer no horário 

designado ou que se encontre ausente quando 

chamado para realização de sua prova será 

eliminado do certame. Após a realização da 

prova pelo ultimo candidato , cada examinador 

finalizará sua avaliação , lançando em planilha, 

devidamente assinada, a nota de cada candidato, 

devendo ser entregue, imediatamente, ao 

Presidente da Banca, o qual fará, na sequência, a 

leitura pública de todas as notas. 

7 24/02/2016 08:25 h Divulgação do Resultado definitivo da Prova Escrita 

8 24/02/2016 08:30 h Realização da Prova Didática 

9 24/02/2016 13:45 h - Divulgação do resultado preliminar da Prova Didática 

- Divulgação do resultado preliminar do Exame de 

Títulos 

10 25/02/2016 - Data reservada para interposiçaõ de recurso , pelos 

candidatos,  do resultado da Prova Didática e do Exame 

de Títulos 

Os recursos deverão ser interpostos mediante 

protocolo, a ser feito no Protocolo Geral da 

Universidade, no horário regular de 

funcionamento do referido setor 

11 25/02/2016 08:00 h Julgamento dos recursos do resultado do Exame de 

Títulos e da Prova Didática 

 

12 25/02/2016 09:30 h Divulgação do resultado definitivo do Exame de 

Títulos e da Prova Didática 

13 25/02/2016 09:45 h Apuração das Notas finais e divulgação do resultado 

final do concurso 

14 25/02/2016 17:00 h Reunião do Conselho da Faculdade de Direito para aprovação das atividades e resultados do Concurso 

 


