UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL Prof. Mário Alquati- CTI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 022/2009
CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Matérias/Disciplinas: Redes de Computadores, Estruturas de Dados, Organização de
Computadores e Linguagens de Programação Java e C++.
CRONOGRAMA
Data e hora
10/08/2009
24/08/2009 às
14h

25/08/2009 às
13:30

25/08/2009 às
13:45

25/08/2009 às
14h
26/08/2009 às
8h
26/08/2009 às
14h

27/08/2009 às
8h

27/08/2009 às
17h
01/09/2009 as
9h
01/09/2009
17h

Atividade
Observações
Divulgação dos pontos para as
provas
Identificação dos candidatos e A prova escrita terá 4 horas de duração. Durante os 30
prova escrita
minutos iniciais será permitida consulta ao material
impresso que o candidato tenha trazido consigo. No
tempo restante, não será permitida qualquer consulta,
nem mesmo às anotações produzidas durante os 30
minutos iniciais.
Divulgação das notas da prova
escrita e sessão pública de
identificação
das
provas
escritas
Sorteio do horário para a
realização da prova didática

Os candidatos aprovados deverão entregar curriculum
vitae documentado antes do início da prova didática.

Sorteiam-se os horários da prova didática de cada
candidato aprovado na prova escrita, reunindo os
candidatos em grupos, se necessário. O grupo 1
composto por no máximo 5 candidatos iniciará a prova
didática às 14h do dia 26/08/2009 e o grupo 2 com os
demais candidatos às 8h do dia 27/08/2009.

Sorteio do ponto único da
prova
didática
para
os
candidatos do grupo 1
Sorteio do ponto único da
prova
didática
para
os
candidatos do grupo 2
Prova didática dos candidatos
do grupo 1. Entrega do
currículo documentado para o
exame de títulos.

Os candidatos devem chegar no horário de seu grupo,
quando será realizado um novo sorteio estabelecendo
a ordem de realização da prova didática. O candidato
aguardará em sala reservada até chegar a sua vez de
realizar a prova.
Prova didática dos candidatos Os candidatos devem chegar no horário de seu grupo,
do grupo 2. Entrega do quando será realizado um novo sorteio estabelecendo
currículo documentado para o a ordem de realização da prova didática. O candidato
exame de títulos
aguardará em sala reservada até chegar a sua vez de
realizar a prova.
Divulgação das notas da prova
didática
Exame de títulos, avaliação de A banca examina os currículos dos candidatos
currículos
aprovados na prova didática. A prova de títulos é feita
sem a presença dos candidatos
Divulgação do resultado final
(Exame de títulos e média
final)

Local de realização das atividades do concurso: Colégio Técnico Industrial Mário Alquati –
R. Engenheiro Alfredo Huch, 475, Rio Grande – RS, Pavilhão 9.

