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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR CLASSE ADJUNTO

EDITAL Nº 033/2016
PROCESSO Nº 23116.007557/2016-45

M  A  T  É      R      I  A  : Análise 

L  o      c      a      l  : Campus Carreiros da FURG

Cronograma de Atividades do Concurso

24 de Novembro de 2016
16h 00 min – Divulgação da relação de pontos para as provas escrita e didática no mural do IMEF e no site 
da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

05 de Dezembro de 2016
07h 45 min – PROVA ESCRITA  -  Local: Sala  3208  (pavilhão  3,  segundo  andar  sala  08)  do Campus 
Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 

Procedimentos: 
Identificação e registro da presença dos candidatos.
Sorteio do ponto único da PROVA ESCRITA.

             Início da prova escrita, com duração de 4 horas. 
Ao término da prova, na presença do candidato se este o desejar, a mesma será reprografada para 

cada  membro  da  banca  e,  tanto  o  original  quanto  as  cópias  serão  depositados  em  envelopes 
individualizados,  lacrados e rubricados pela Banca,  e  pelo  candidato quando este o desejar,  ficando 
reservados até o momento da leitura pública da prova. 

05 de Dezembro de 2016
13h 30 min até 22h 30 min – SESSÃO PÚBLICA 1  Local: Sala  3208 (pavilhão  3,  segundo andar  sala  08) 
do Campus Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 
              
              Procedimentos: 
              Registro da presença dos candidatos.
             Revisão dos lacres dos envelopes contendo as provas escritas dos candidatos, por ordem de inscrição.
             Leitura da prova escrita pelos candidatos  por ordem de inscrição.  

05 de Dezembro de 2016 
22h 40 min – SESSÃO PÚBLICA 2 - Local: Sala 3208 (pavilhão 3,  segundo andar sala 08) do Campus 
Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 
             
             Procedimentos: 
             Registro da presença dos candidatos.
             Divulgação  do  resultado  preliminar da prova escrita.             
        

05 de Dezembro de 2016 
22h 45 min – Divulgação do resultado preliminar da prova escrita no mural do IMEF e no site da Pró-Reitoria de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.         
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05 de Dezembro de 2016 
22h 50 min - SESSÃO PÚBLICA 3 - Local: Sala 3208 (pavilhão 3,  segundo andar sala 08) do Campus 
Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 
            
             Procedimentos: 
             Registro da presença dos candidatos.
             Sorteio do ponto único para prova didática. 

05 de Dezembro de 2016 
23h 00 min - SESSÃO PÚBLICA 4 - Local: Sala 3208 (pavilhão 3,  segundo andar sala 08) do Campus 
Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 
         
             Procedimentos: 
             Registro da presença dos candidatos.
             Entrega do material destinado ao exame de títulos.                  
     

06 de Dezembro de 2016 
             Dia destinado à interposição de recursos do resultado preliminar da prova escrita. 
            Exame de títulos. Atividade interna da banca examinadora. 
                                

07 de Dezembro  de 2016

08h 00 min até as 09h 00 min – Local: Sala 3208 (pavilhão 3, segundo andar sala 08) do Campus Carreiros 
FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande.

            Procedimentos:              
            Julgamento dos recursos do resultado preliminar da prova escrita. (Atividade interna da banca examinadora)
            Divulgação do resultado definitivo da prova escrita no mural do IMEF e no site da da Pró-Reitoria de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas.         

09h 10 min até 21h 00 min– SESSÃO PÚBLICA 6 - Local: Sala 3208 (pavilhão 3,  segundo andar  sala  08) 
do Campus Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 

(Somente para os  1 0  ( dez )  p r imei ros  can d id a to s  co m no ta  i gu a l  ou  su per io r  a  7  ( se t e )  na PROVA 
ESCRITA)

                Procedimentos:
Registro da presença dos candidatos.
Apresentação da PROVA DIDÁTICA, iniciando as 9h 10 min com duração de 50 minutos seguindo a ordem 

de inscrição. 
               Equipamentos disponíveis: quadro, giz, projetor multimídia com conexão VGA. O computador a 
ser utilizado ficará a cargo do candidato, bem como, a instalação e configuração do mesmo. A banca se exime de 
qualquer responsabilidade por falhas técnicas ou incompatibilidades entre o projetor multimídia e o equipamento  
utilizado pelo candidato. O tempo de instalação de equipamentos para a prova didática será computado nos 50  
(cinquenta) minutos que o candidato tem por direito para apresentação da mesma. 
               Entre 12h 00 min e 14h 00 min intervalo para almoço. 
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07 de Dezembro  de 2016
21h 30 min– SESSÃO PÚBLICA 7 -  Local: Sala  3208  (pavilhão  3,  segundo  andar  sala  08)  do Campus 
Carreiros FURG, Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande. 
              
              
              Procedimentos:
              Registro da presença dos candidatos.             
              Divulgação resultado preliminar da prova didática.  
              Divulgação do  resultado preliminar do exame de títulos. 

22h 00 min - Divulgação do resultado preliminar da prova didática e do exame de títulos no mural do IMEF e no 
site da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
08 de Dezembro  de 2016
              Dia destinado à interposição de recursos do resultado preliminar da prova didática e do exame de títulos.
              

09 de Dezembro  de 2016

08h 00 min – Local: Sala  3208 (pavilhão 3,  segundo  andar  sala  08)  do Campus Carreiros FURG, Avenida 
Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande.

            Procedimentos:              
            Julgamento dos recursos do resultado  preliminar exame de títulos e da prova didática. (Atividade interna da  
banca examinadora)
            Divulgação do resultado definitivo do exame de títulos e da prova didática no mural do IMEF e no site da da 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.         
            Apuração das notas finais e divulgação do  resultado final do concurso no mural do IMEF e no site da Pró-
Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. .

OBSERVAÇÕES: 
- O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que forem aprovados em cada etapa;
- Todas as atividades deste concurso serão realizadas no Campus Carreiros da FURG, sito Avenida Itália, km 8, 
Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande;
-  Em todas as provas será exigida a apresentação do documento de identificação  do candidato utilizado na sua  
inscrição.

Rodrigo Barbosa Soares
Presidente da Banca Examinadora

Rio Grande, 22 de Novembro de 2016.


