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Cronograma de Atividades do Concurso

28   de   Maio   de     2012  

08h00 –  SESSÃO PÚBLICA 1 (Local: Anexo do Pavilhão 2, a sala será divulgada na 
secretaria do IMEF 5 (cinco) dias antes)

Procedimentos:

ENTREGA DA PROPOSTA DE TRABALHO (TRÊS VIAS)

Registro de presenças.
Sorteio de numeração por candidato e depósito da associação entre nome e número em envelope 
lacrado.

08h25min –  Sorteio do ponto único da PROVA ESCRITA.

Início da PROVA ESCRITA às 08h30min com duração de 4 horas.
Consulta bibliográfica por 30 minutos (08h30min até 09h00).
Entre 09h00 e 12h30min dissertar livremente (sem consultas) sobre ponto sorteado.

Xerox (pelos candidatos) das provas em 3 (três) vias e as originais serão depositadas em 
envelope lacrado. (As provas devem ser identificadas exclusivamente pela numeração 
previamente estabelecida por sorteio).

29     de   Maio   de     2012  

08h00 –  SESSÃO PÚBLICA 2  (Local : Anexo do Pavilhão 2, sala a ser divulgada no dia 
28/05/2012)

Procedimentos:

Registro de presenças.



Revisão dos lacres dos envelopes das numerações dos candidatos e das provas escritas.
Divulgação dos aprovados na PROVA ESCRITA de acordo com o número de identificação dos 
candidatos.
Abertura dos envelopes e estabelecimento da associação entre números e nomes dos candidatos 
aprovados.
Divulgação na Secretaria do IMEF das notas dos candidatos aprovados na PROVA 
ESCRITA.

08h15min –  SESSÃO PÚBLICA 3 (Local : Anexo do Pavilhão 2, sala a ser divulgada dia 
28/05/2012)

Procedimentos:

Registro de presenças

A ordem de apresentação da PROVA DIDÁTICA para os candidatos aprovados na PROVA 
ESCRITA seguirá o número de identificação dos candidatos sorteado na SESSÃO PÚBLICA 1.

08h15min – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 30/05/2012 a partir das
08h15 para o primeiro candidato habilitado seguindo a ordem do número de identificação.

09:15min – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 30/05/2012 a partir das
09h15 para o segundo candidato habilitado seguindo a ordem do número de identificação.

10:15min – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 30/05/2012 a partir das
10h15 para o terceiro candidato habilitado seguindo a ordem do número de identificação.

11:15min – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 30/05/2012 a partir das
11h15 para o quarto candidato habilitado seguindo a ordem do número de identificação.

OBSERVAÇÃO:
Os horários de sorteio do ponto e apresentação da PROVA DIDÁTICA poderão sofrer 
alterações em função do número de candidatos aprovados na PROVA ESCRITA.

30   de   Maio   de     2012  

08h15min –  SESSÃO PÚBLICA 4 (Local: Anexo do Pavilhão 2, sala a ser divulgada dia 
29/05/2012)

Somente para os candidatos que participaram do sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA  na 
SESSÃO PÚBLICA 3 e que foram aprovados na PROVA ESCRITA.

Equipamentos disponíveis: quadro, giz e projetor multimídia.

Procedimentos:

Registro de presença dos candidatos habilitados.

08h15min –  Apresentação da PROVA DIDÁTICA do primeiro candidato habilitado com 
duração de 50 minutos seguindo a ordem previamente definida por sorteio.



09h15min –  Apresentação da PROVA DIDÁTICA do segundo candidato habilitado com 
duração de 50 minutos seguindo a ordem previamente definida por sorteio.

10h15min –  Apresentação da PROVA DIDÁTICA do terceiro  candidato habilitado com 
duração de 50 minutos seguindo a ordem previamente definida por sorteio.

11h15min – Apresentação da PROVA DIDÁTICA do quarto candidato habilitado com duração 
de 50 minutos seguindo a ordem previamente definida por sorteio.

17h00 –  Divulgação na Secretaria do IMEF dos nomes dos candidatos aprovados na 
PROVA DIDÁTICA.

31   de   Maio   de     2012  

08h15min –  SESSÃO PÚBLICA 5  (Local: Anexo do Pavilhão 2, sala a ser divulgada dia 
29/05/2012)

DEFESA DA PROPOSTA DE TRABALHO

Somente para os candidatos aprovados nas PROVAS ESCRITA e DIDÁTICA.

Equipamentos disponíveis: quadro, giz, projetor multimídia.

Procedimentos:

Registro de presença

A ordem de apresentação da DEFESA DA PROPOSTA DE TRABALHO para os candidatos 
aprovados na PROVA DIDÁTICA seguirá o número de identificação dos candidatos sorteado 
na SESSÃO PÚBLICA 1.

08h15min – Inicio da defesa da proposta de trabalho 

Tempo de exposição: 30 minutos. (Conforme §2°, art. 25° da Deliberação N° 097/2009 do 
COEPEA).

01     de   Junho   de     2012  

08h15min –  SESSÃO PÚBLICA 6 (Local: Anexo do Pavilhão 2, sala a ser divulgada dia 
31/05/2012)

Procedimentos:

Divulgação na Secretaria do IMEF dos nomes dos candidatos aprovados na PROPOSTA 
DE TRABALHO.

ENTREGA DO CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO para os candidatos aprovados nas 
PROVAS ESCRITA, DIDÁTICA e na PROPOSTA DE TRABALHO.



08h30min – SESSÃO PÚBLICA 7 (Local: IMEF)

EXAME DE TÍTULOS (atividade interna da banca examinadora)

Procedimentos:

Preenchimento da planilha de avaliação e pontuação dos candidatos

18h00 – SESSÃO PÚBLICA 8 (Local: Secretaria do IMEF)

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO

Procedimento:

Divulgação do(s) nome(s) dos aprovados por ordem de classificação.

OBSERVAÇÃO:
As datas e horários da DEFESA DE PROPOSTA DE TRABALHO, EXAME DE
TÍTULOS e DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS poderão sofrer alterações em função do 
número de candidatos aprovados nas etapas anteriores.
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