SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
M IN I STÉ RI O D A EDU CAÇ Ã O
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
ESCOLA DE ENGENHARIA
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ASSISTENTE 40h - DE
Área de conhecimento: Engenharia Térmica
Matéria/disciplinas: Refrigeração e Climatização, Equipamentos Térmicos
Edital No. 06/2010 – Processo 23116.002499/2010-78
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO
Local: Laboratório Termofluídico (Anexo 2)
Nº

1

2

3
4

Data ou
período

11/05/2010

11/05/2010

11/05/2010
11/05/2010

Horário

8h30min

8h 35min
8h 45min –
12h 45min
no início da
prova escrita

Atividades
Registros de início da prova escrita:
identificação dos candidatos presentes;
sorteio do bilhete numerado de identificação de cada candidato (cada candidato assina de
forma legível o seu bilhete);
envelope lacrado e rubricado pela Banca e pelos candidatos contendo os bilhetes (cada
candidato deposita o seu bilhete no envelope).
Sorteio do ponto para a prova escrita.
Realização da prova escrita:
No material de desenvolvimento da prova, o candidato se identificará apenas pelo número
anteriormente sorteado
Entrega da proposta de trabalho.
-

5

11/05/2010

6

11/05/2010

7

12/05/2010

9h

12/05/2010

9h15min

8

9

10

13/05/2010

9h30min até
o término

14/05/2010

8h30min até
o término

14/05/2010

14h até o
término

14/05/2010

17h

11
12
13

Reproduzir três cópias 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.
Divulgação na Unidade da relação de notas, usando como referência os números sorteados
para identificação dos candidatos.
Sessão pública de identificação das provas escritas:
efetuar registro das pessoas presentes;
divulgar notas finais dos candidatos conforme números de identificação;
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;
Divulgação no mural da Escola de Engenharia dos nomes dos candidatos aprovados na prova
escrita
Sorteio da ordem de realização da prova didática e da defesa da proposta de trabalho por
cada candidato
Sorteio do ponto prova didática

Após o
encerramento da prova
14h até o
término
-

Após

Prova didática:
registros da presença de cada candidato e de outros presentes;
realização da prova de cada candidato (duração de 50 min);
julgamento da prova de cada candidato, atribuindo notas de 0 a 10 com uma casa decimal;
divulgação na Unidade do julgamento da prova didática.
Defesa da proposta de trabalho:
As defesas serão realizadas segundo a ordem estabelecida para a prova didática;
Exposição do candidato sobre sua proposta de trabalho (máx. 30min);
Argüições da banca (até 2h/candidato);
Julgamento (cada examinador atribui uma nota);
Divulgação no mural da Escola de Engenharia das notas atribuídas aos candidatos.
Entrega do currículo
Os candidatos devem disponibilizar a documentação original para conferência das cópias dos
documentos contidos nos currículos, a critério da banca examinadora
Julgamento dos títulos
Divulgação das notas dos títulos no mural da Escola de Engenharia
Proclamação do resultado final do concurso;
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divulgação da prova de
títulos

Publicação do resultado final do concurso no mural da Escola de Engenharia e no sítio
eletrônico www.progep.furg.br

Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Olinto

Prof. Dr. Luiz Alberto Oliveira Rocha

Prof. Msc. Elizaldo Domingues dos Santos
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