ESCOLA DE ENGENHARIA - FURG
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ASSISTENTE 40h
Edital No. 006/2010 – Processo 23116.002496/2010-34
Área: Sistemas Georreferenciados e Topografia
Matéria/disciplinas: Topografia, Geotecnologias Aplicadas à Engenharia, Topografia e Batimetria.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO
Fase

Atividades

Data ou
período

Horário

Local

Realização da Prova Escrita

1

-

Identificação e registro de presença dos candidatos;
Entrega da proposta de trabalho.

-

Sorteio do bilhete numerado de identificação de cada candidato
(assinado pelo candidato);
Acondicionamento dos bilhetes (envelope lacrado e rubricado pela
Banca e pelos candidatos - cada um deposita o seu bilhete).

-

2
-

3

Sorteio do ponto para a prova escrita.
Realização da prova escrita;
Consulta bibliográfica com duração de 30 min (8:30 h-9:00 h);
Término da prova escrita (12:30 h).
Reproduzir três cópias via scanner da prova de cada candidato e
acondicioná-las para a Banca (envelope único para as provas de
todos os candidatos);
Guardar cada prova original em envelope lacrado e rubricado pela
Banca (sem identificação externa do número do candidato).
Julgamento da prova escrita, mediante as cópias reprografadas,
atribuindo notas de 0 a 10, com uma casa decimal.

7:45 h
Sala 218 – Pav.2 –
Campus Carreiros
8h
10/05/2010
8:15 h
8:30 h –
12:30 h
Após cada
candidato
terminar a prova
10/05/2010

Divulgação das notas da prova escrita dos candidatos conforme
números de identificação.

Sessão pública de identificação das provas escritas:
efetuar registro das pessoas presentes;
revisar lacres das provas originais e juntar estas com as
respectivas cópias usadas pela Banca;
revisar lacre do envelope dos bilhetes de identificação dos
candidatos;
abrir lacre do envelope dos bilhetes e estabelecer a
correspondência com as provas;
declinar nome dos aprovados.

11/05/2010

Divulgação dos nomes e notas da prova escrita dos candidatos
aprovados.
4

-

5

Sorteio da ordem de realização da prova didática de cada
candidato.

Sorteio dos pontos da prova didática (cada candidato sorteia o
seu ponto. Após cada sorteio, o ponto retorna à urna, podendo ser
sorteado novamente por outro candidato).

13:30 h até o
término

Escola de
Engenharia

7:45 h

Mural da Escola de
Engenharia

8:00 h

8:10 h

Sala 213 – Pav.2 –
Campus Carreiros

Mural da Escola de
Engenharia

12/05/2010

7:45 h

Sala 213 – Pav.2 –
Campus Carreiros

12/05/2010

8:00 h – 1º
candidato
9:00 h – 2º
candidato
10:00 h – 3º
candidato
11:00 h – 4º
candidato
12:00 h – 5º
candidato

Sala 213 – Pav.2 –
Campus Carreiros
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Realização da Prova Didática

6

7

Prova didática:
registros da presença de cada candidato e de outros
presentes;
realização da prova didática de cada candidato (duração de
50 min);
julgamento da prova didática de cada candidato, atribuindo
notas de 0 a 10 com uma casa decimal.

13/05/2010

8:00 h – 1º
candidato
9:00 h – 2º
candidato
10:00 h – 3º
candidato
11:00 h – 4º
candidato
12:00 h – 5º
candidato

-

13/05/2010

16:30h

Divulgação dos resultados da prova didática.
Defesa da proposta de trabalho

8:00 h – 1º
candidato
9:00 h – 2º
candidato
10:00 h – 3º
candidato
11:00 h – 4º
candidato
12:00 h – 5º
candidato

Defesa da proposta de trabalho:
As defesas serão realizadas na mesma ordem estabelecida
para a prova didática;
Exposição do candidato sobre sua proposta de trabalho
(máx. 30 min).
Argüições da banca.

14/05/2010

-

Divulgação das notas da Defesa da proposta de trabalho.

14/05/2010

15:00 h

10 -

Entrega do curriculum vitae documentado.
Disponibilização da documentação original do currículo para
devida autenticação.

14/05/2010

16:00 h – 16:30 h

11 -

Divulgação do resultado da análise de títulos.

17/05/2010

09:00 h

12 -

Publicação e divulgação do resultado final do concurso.

17/05/2010

Após término
prova títulos

8

9
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ORIENTAÇÕES PARA CONSULTA NA PROVA ESCRITA
1.
2.
3.

É permitido aos candidatos, pelo período de 30min (conforme cronograma de atividades), consulta a: livros,
apostilas e anotações.
Não será permitido nenhuma consulta por meio eletrônico.
Durante a prova não será permitido o uso de qualquer equipamento eletro-eletrônico que possa interferir na
resolução da prova.

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
1.
2.
3.
4.

A avaliação da proposta terá como base os parâmetros divulgados junto com o programa do concurso no
sítio eletrônico da FURG;
A proposta deverá ter no máximo 10 (dez) páginas, folha “A4”, fonte “Times New Roman” tamanho 12 e
espaçamento 1,5 cm e margens 2,5 cm;
A proposta de trabalho deve ser desenvolvida nos primeiros três anos, após o ingresso do candidato na
instituição, considerando a sua produção intelectual e relacionando-a com as atividades fins da
Universidade;
A proposta de trabalho deverá ser entregue à comissão de seleção no início da prova escrita, com defesa
oral (máximo 50 minutos) na mesma ordem estabelecida para a prova didática, conforme cronograma de
atividades específicas do concurso.
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