SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
ESCOLA DE ENGENHARIA
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ADJUNTO/ 40h - DE
Regulamentação vigente: Deliberação No. 097/2009 do COEPEA.
Área: Engenharia de Materiais e Metalurgia
Matéria/disciplinas: Materiais de Construção Mecânica, Ciência e Tecnologia e Materiais de Construção Mecânica,
Processos Metalúrgicos
Edital No. 006/2010 – Processo 23116.002498/2010-23

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO
Local das atividades: Auditório da Escola de Engenharia – Pavilhão K – Campus Carreiros
No.

Data

Horário
-

1

10/05

-

2

17/05

8h–
8h15 min

17/05

8h15min - 8h20min

4

17/05

8h20min –
12h20min

5

17/05

6

17/05

7

18/05

8h
–
8h15min

8

18/05

8h15min
–
8h30min

9

19/05

8h até o
término

Atividades
Divulgação julgamento da validade das inscrições dos candidatos.
Divulgação dos pontos para as provas escrita e didática.
Divulgação do cronograma de atividades do concurso.

Registros de início da prova escrita (conforme Artigo 18, I):
- presença dos candidatos;
- sorteio do bilhete numerado de identificação de cada candidato (cada
candidato assina o seu bilhete);
- envelope lacrado e rubricado pela Banca e pelos candidatos contendo
os bilhetes (cada candidato deposita o seu bilhete no envelope).
- Entrega das propostas de trabalho dos candidatos a banca.

3

-

Sorteio do ponto para a prova escrita (Artigo 18, III).
Realização da prova escrita (Artigo 18, IV, no prazo máximo de 4
horas).
Obs.: Durante a realização da prova escrita não será permitida a
consulta a qualquer material bibliográfico, apontamentos pessoais, ou
qualquer tipo de mídia eletrônica

Após cada
candidato
terminar a prova
14h até o
término.

Reproduzir três cópias da prova de cada candidato e acondicioná-las
para a Banca (envelope único para as provas de todos os candidatos,
Artigo 18, V).
Guardar cada prova original em envelope lacrado e rubricado pela
Banca (sem identificação externa do número do candidato, Artigo 18,
V).
- Julgamento da prova escrita, mediante as cópias reprografadas,
atribuindo notas de 0 a 10, com uma casa decimal (Artigo 19).
- divulgar notas finais dos candidatos conforme números de identificação
Sessão pública de identificação das provas escritas (Artigo 20):
- 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
numérica com as provas;
- declinar nome dos aprovados;
- Divulgar na Unidade Acadêmica os nomes aprovados.
-

Sorteio da ordem de realização da prova didática de cada candidato.
Sorteio do ponto da prova didática (ponto comum a todos os
candidatos, Artigo 23, I).

Prova didática:
- registros da presença de cada candidato e de outros presentes.
- realização da prova didática na ordem sorteada (Artigo 23, III, duração
de 50 min);
- julgamento da prova de cada candidato, atribuindo notas de 0 a 10 com
uma casa decimal (Artigo 24);
- divulgação do julgamento da prova didática (Artigo 24, § 1o).
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Horários das provas didáticas:
Candidato A - 8h
Candidato B - 9h 30min
Candidato C - 11h
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática são: equipamento
multimídia, retroprojetor e quadro negro+giz. Antes do início da prova, o
candidato deve solicitar os recursos necessários à banca.
10

20/05

8h até o
término

Defesa da proposta de trabalho (Artigo 25)
- Exposição do candidato sobre sua proposta de trabalho ( máx. 30min).
- Argüições da banca (até 2h/candidato).
- Julgamento (cada examinador atribui uma nota, Artigo 26)
- Divulgação das notas.
Horários das defesas da proposta de trabalho:
Candidato A - 8h
Candidato B - 10h
Candidato C - 14h

11

21/05

12
21/05
13

21/05

8h –
8h30min

-

8h30min – 12h
12h

-

Entrega dos currículos documentados a banca examinadora;
Os candidatos devem disponibilizar a documentação original para
conferência das cópias dos documentos contidos no currículo vitae, a
critério da comissão de seleção.
Julgamento dos títulos (Artigo 29, II),
Divulgação das notas dos títulos (Artigo 29, II).
Proclamação do resultado final do concurso (Artigo 35);
Publicação do resultado final do concurso no Departamento (Artigo 32)
e no sítio eletrônico da FURG (www.furg.br)

Rio Grande, 29 de abril de 2010.

Cleiton Rodrigues Teixeira
(Presidente da Banca Examinadora).

