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Data Horário Atividade 

21/10 a 18/11 -- Período de inscrições 

08/11 -- Divulgação dos pontos das provas escrita e didática 

28/11 14h Homologação das inscrições e aprovação do cronograma de atividades 
pelo Conselho do ICHI 

29/11 14h Publicação da homologação das incrições e do cronograma de atividades 
específicas do concurso pelo Conselho ICHI 

02/12 8h às 17h Prazo para recurso referente a homologação das inscrições 

03/12 18h Publicação do resultado do recurso referente a homologação das 
inscrições 

10/12 8h às 12h Sorteio do ponto e realização da prova escrita (não será permitido uso 
de material de consulta) (Sala 4110) 

10/12 14h às 18h Sessão pública de leitura e avaliação da prova escrita (Sala 4110) 

10/12 20h Divulgação do resultado da prova escrita 

11/12 8h às 17h Prazo para recurso referente ao resultado da prova escrita 

12/12 8h Publicação do resultado do recurso referente a prova escrita 

12/12 9h Sorteio dos pontos da prova didática a cada hora (um ponto para cada 
candidato) obedecendo-se a ordem de inscrição dos candidatos e 
apenas aos candidatos aprovados na prova escrita 
(Candidato 1 – 9h; Candidato 2 – 10h; Candidato 3 – 11h) (Sala 4115) 
(Candidato 4 – 14h; Candidato 5 – 15h; Candidato 6 – 16h) (Sala 4217) 

13/12 9h Realização da prova didática (com duração máxima de 50 minutos por 
candidato) 
(Candidato 1 – 9h; Candidato 2 – 10h; Candidato 3 – 11h; Candidato 4 – 
14h; Candidato 5 – 15h; Candidato 6 – 16h) (Sala 4217) 

13/12 20h Divulgação do resultado da prova didática 

16/12 8h às 17h Prazo para recurso referente ao resultado da prova didática 

17/12 8h Publicação do resultado do recurso referente a prova didática 

17/12 9h Entrega do currículo documentado dos candidatos aprovados na prova 
didática à banca examinadora (Sala 4110) 

17/12 10h às 18h Exame de títulos  

17/12 20h Divulgação do resultado do exame de títulos 

18/12 8h às 17h Prazo para recurso referente ao resultado do exame de títulos 

19/12 8h Publicação do resultado do recurso referente ao exame de títulos 

19/12 9h Divulgação do resultado final do concurso 

Observações: 
O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) nas provas (escrita e didática) será 
automaticamente desclassificado. Em caso de desclassificação na prova escrita, os horários para a prova 
didática serão reajustados para a apresentação em seqüência contínua, observando a ordem de 
inscrição dos candidatos. Todas as atividades relativas ao concurso público serão desenvolvidas no 
Prédio 04 (Campus Carreiros) da FURG. 
 
 


