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11 / 05 /08
Manhã
Prova
escrita
Início dos
trabalhos as
8:00
Término:
12.30

8:00
1. Instalação da
banca com a
presença de todos os
candidatos
2. Apresentação das
regras aos
candidatos:
- Duração da
prova
- - Extensão da
prova
- Procedimentos
gerais e
específicos.

8: 30
1. Sorteio do ponto
da prova na
presença de todos
os candidatos e de
todos os membros
da banca (ponto
comum a todos os
candidatos) e
início da prova

8:30 as 9:00
1. Tempo
disponível para
consulta

12:30

12:30
1. Reprodução, em
três vias, das provas
dos candidatos.

1. TÉRMINO DA
PROVA

14:30

1. Sorteio do
ponto para a
prova didática
e sorteio da
2. Leitura individual
ordem de
das provas para a
realização das
banca. (Cada
provas na
membro da banca
presença de
deverá acompanhar a
todos os
leitura através de
candidatos e de
uma das cópias).
todos os
membros da
banca.
Obs: a prova
Didática
ocorrerá 24
(vinte e quatro)
horas depois

do sorteio de
pontos e da
ordem de
realização.

12 / 05 / 09 14:30
1. Início das provas
Prova
na ordem sorteada.
Didática

* Duração de cada
prova para cada
candidato: 50
(cinqüenta) minutos.
Obs: as provas serão
realizadas na
seqüência do sorteio.
É de
responsabilidade de
cada candidato estar
na hora e no local da
prova.
A prova Didática
tem natureza pública,
sendo vedada
somente aos demais
concursantes.

13 / 05 / 09 8:00
Defesa de 1. Inicio da defesa de

Projeto

Projetos na mesma
ordem sorteada para
a prova Didática.
Cada candidato terá
30 (trinta) minutos
para a exposição do
seu projeto. Os
membros da banca
terão direito a 15
(quinze) minutos de
argüição. Os
candidatos terão o
tempo equivalente da
argüição dos
membros da banca
para posicionar-se. A
duração da defesa no
seu conjunto não
poderá exceder ao
tempo de 2 (duas)
horas.

Exame de
títulos

* Posteriormente a
conclusão
das provas
eliminatórias.

