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                                    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA (IMEF) 
 

 CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ADJUNTO – Edital 25/2012 
Probabilidade e Estatística 

 

20 de Dezembro de 2012 (Quinta-feira). 
 
Local: Anexo do Pav.2 – Corredor L – Secretaria do IMEF e na página eletrônica da Pró-Reitoria de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 
9:00h – Divulgação da Homologação das inscrições; 

  Divulgação da Relação de Pontos das Provas Escrita e Didática; 
  Divulgação do cronograma do concurso.  

 
 
 
 
 
14 de janeiro de 2013 (Segunda-feira). 
Sessão Pública 1 
 
Local: Pavilhão 3 – Sala 3108 – Campus Carreiros  
08h:00min – PROVA ESCRITA    
 
Procedimentos: 

Registro de presenças dos candidatos 
Identificação das provas com o nome completo do candidato e assinatura 
Sorteio do ponto único da PROVA ESCRITA. 
Início da prova escrita com duração de 4 horas. 
Consulta bibliográfica por 30 minutos. 
Dissertar livremente sobre o ponto sorteado dispondo de até três horas e trinta minutos.  
Após o término da prova, na presença do candidato se este o desejar, a mesma será 

reprografada para cada membro da banca e, tanto o original quanto as cópias, serão depositados em 
envelopes individualizados, lacrados e rubricados pela Banca, e pelo candidato quando este o desejar, 
ficando reservados até o momento da leitura pública da prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



2 
 

14 de janeiro de 2013 (Segunda-feira). 
 
SESSÃO PÚBLICA  2   
Local: Pav. 03, Sala: 3108 – Campus Carreiros 
Horário de início: 15:00h 
 

Procedimentos: 
 Registro de presenças. 
 Revisão dos lacres dos envelopes das provas escritas. 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. 
 Leitura da prova original, em voz alta, pelo candidato. 
 
 
15 de janeiro de 2013 (Terça-feira). 
 
Local – Anexo do Pav.2, Corredor L - Secretaria do IMEF 
11:30h – Divulgação das notas obtidas pelos candidatos na Prova Escrita. 
 
 
SESSÃO PÚBLICA 3 
Local: Pav. 2, Sala: 2112 
Horário de Início: 13:30h 
 

Procedimentos: 
 Registro de presenças. 
 Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que será único para todos os candidatos aprovados 
na PROVA ESCRITA. 
 
16 de janeiro de 2013 (Quarta-feira). 
 
SESSÃO PÚBLICA 4 
Local: Pav. 3, Sala 3108 – Campus Carreiros 
Horário de Início: 14:00h 
 

Realização das PROVAS DIDÁTICAS dos candidatos cujo o ponto foi sorteado na tarde do 
dia 15/01/2013. 

Equipamentos disponíveis: multimídia, quadro e giz. 
Procedimentos: 
Registro de presença dos candidatos habilitados. 
Apresentação da PROVA DIDÁTICA com duração de 50 minutos seguindo a ordem 

previamente definida por sorteio. 
 
 
17 de janeiro de 2013 (quinta-feira).       
 
Local: Pav. 2, Sala: 2112 
11:30h – Divulgação das notas obtidas pelos candidatos na Prova Didática. 
 
14:00min - EXAME DE TÍTULOS  
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Procedimentos: 
Registro de presença dos candidatos habilitados. 
Entrega do Curriculum Vitae DOCUMENTADO e conferência dos títulos com os 

ORIGINAIS, somente para os candidatos aprovados nas PROVAS ESCRITA e DIDÁTICA. 
Preenchimento, pela banca, da planilha de avaliação e pontuação dos candidatos. 

 
 
18 de janeiro de 2013 (sexta-feira).       
 
Local: Anexo do Pav.2 – Corredor L – Secretaria do IMEF 
 
17h:00min - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO   

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

 

 

Observação 
 

As provas didáticas poderão ser antecipadas no caso da ausência de candidatos na prova 
escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

      Ana Maria Volkmer de Azambuja 
(Presidente da Banca Examinadora) 

 



4 
 

Programa da prova escrita 
 
 

1. Modelos probabilísticos discretos 
2. Modelos probabilísticos contínuos 
3. Teoria de Estimação  
4. Teste de Hipóteses  
5. Modelos lineares  
6. Amostragem 
7. Modelos lineares generalizados 

 
A prova escrita terá 4 horas de duração. Durante os 30 minutos iniciais será permitida consulta 

à bibliografia que o candidato tenha trazido consigo. No tempo restante, o candidato deverá dissertar 
sobre o tema sorteado, podendo consultar as anotações feitas nos 30 primeiros minutos (na folha de 
ofício - frente e verso).  
 
 
 
 

Programa da prova didática 
 
 

1. Modelos probabilísticos discretos 
2. Modelos probabilísticos contínuos 
3. Teoria de Estimação 
4. Teste de Hipóteses  
5. Modelos lineares  
6. Amostragem 
7. Modelos lineares generalizados 

 
O sorteio do ponto para a Prova Didática será realizado na data e horários discriminados no 

Cronograma do Concurso excluindo o ponto sorteado na prova escrita.  
 

 

 

 

 

 
 

________________________________ 

      Ana Maria Volkmer de Azambuja 
(Presidente da Banca Examinadora) 

 

 


