SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR
ASSISTENTE/40h-DE
Área do conhecimento: Ciências Contábeis
Matérias/Disciplinas: Contabilidade Societária e Contabilidade Fiscal
EDITAL Nº 022/2012

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Local das atividades: Sala 4214, do Pavilhão 4, Campus Carreiros
Data

Horário

Atividade

26/11/2012
(segunda)

Divulgação das inscrições homologadas.

27/11/2012
(terça)

Divulgação do cronograma de atividades do concurso.

17/12/2012
(segunda)

Divulgação dos pontos para as provas escrita e didática.
08:00

Registro da presença dos candidatos em ata.
Sorteio de um (1) único ponto, comum a todos os candidatos.
Realização da prova escrita (prazo máximo de 4 horas)

17/12/2012
(segunda)

08:10

Obs.: Antes (após o sorteio) e durante a realização da prova escrita não será
permitida a consulta a qualquer material bibliográfico, apontamentos pessoais, ou
qualquer tipo de mídia eletrônica.

-

Ao término de cada prova, na presença do candidato se este o desejar, a mesma
será reprografada para cada membro da banca e uma via para a leitura do
candidato e, tanto o original quanto as cópias serão depositados em envelopes
individualizados, lacrados e rubricados pela Banca e pelo candidato, ficando
reservados até o momento da leitura pública da prova.

14:00

Sessão pública mediante a leitura da prova original, por ordem de inscrição, em
voz alta, pelo candidato e, para tanto, a Banca Examinadora abrirá cada envelope,
para que a prova seja identificada e fornecida uma cópia para cada um dos
membros da Banca Examinadora, a fim de permitir o acompanhamento da leitura
do texto.

18/12/2012
(terça)

08:00

Divulgação do resultado da prova escrita e as nota lançadas em planilha no mural
do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) e na
página eletrônica da Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
(PROGEP).

19/12/2012
(quarta)

14:00

Na presença de todos os candidatos, será realizado o sorteio da ordem de
realização da prova e de 1 (um) ponto comum a todos.

17/12/2012
(segunda)

17/12/2012
(segunda)

20/12/2012
(quinta)

14:00

20/12/2012
(quinta)

Após a
prova
didática

Realização da prova didática, de natureza pública, sendo vedada somente aos
demais concursantes, sendo a mesma gravada para efeito de registro e avaliação e
possuindo duração máxima de 50 (cinquenta) minutos para cada candidato.
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática são equipamentos multimídia,
retroprojetor e quadro negro com giz. Antes do início da prova o candidato deve
solicitar os recursos necessários à banca.
Entrega de currículo documentado (as páginas deverão estar numeradas) à banca
examinadora.
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21/12/2012
(sexta)

14:00

Divulgação do resultado da prova didática, obtida pela média aritmética daquelas
atribuídas pelos examinadores, no mural do ICEAC e na página eletrônica da
PROGEP.

21/12/2012
(sexta)

18:00

A Banca Examinadora atribuirá na prova de títulos de cada candidato nota na
escala de 0 (zero) a 10 (dez), lançada em planilha, correspondente ao somatório
dos pontos obtidos de acordo com a tabela de pontuação, e será divulgada no
mural do ICEAC e na página eletrônica da PROGEP.

21/12/2012
(sexta)

18:30

Os resultados apurados, com a relação dos aprovados em ordem de classificação
serão divulgados no mural do ICEAC e na página eletrônica da PROGEP.

Rio Grande, 27 de novembro de 2012.

__________________________________
Ana Paula Capuano da Cruz (Presidente)

__________________________________
Flavia Veronica Silva Jacques (Membro)

__________________________________
Débora Gomes Machado (Membro)
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