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Cronograma de Atividades do Concurso 
 
 
05 de Fevereiro de 2014 – (atendendo ao disposto no art. 8

o
 parágrafo único, da Deliberação 23/2013, do 

COEPEA) 
 
Divulgação da Homologação das inscrições; 
Divulgação do cronograma do concurso 
 
Local: Secretaria IMEF – Campus Carreiros e na página www.progep.furg.br  
 
17 de Fevereiro de 2014 - (atendendo ao disposto no art. 16

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

 
08h00 – SESSÃO PÚBLICA 1 (Local: Miniauditório da Escola de Engenharia (Anexo do pavilhão 
02, Corredor K) 
 
Registro de Presença 

 

08h10 - Sorteio do ponto único da PROVA ESCRITA 

Consulta bibliográfica por 30 minutos (08h10 até 08h40). 
 
08h40 – Início da PROVA ESCRITA (A prova deve ser identificada com o nome completo e a 
assinatura do candidato) 
 
Entre 08h40 e 12h40 dissertar livremente (sem Consulta) sobre o ponto sorteado. 
 
12h40 – Término da PROVA ESCRITA. 
A prova será reprografada (na presença do candidato se este o desejar) para cada membro da 
banca e uma via para a leitura do candidato. Tanto o original quanto as cópias serão 
depositadas em envelopes individualizados, lacrados e rubricados pela banca 
 
14h30 – SESSÃO PÚBLICA 2 -  (atendendo ao disposto no art. 17

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

 (Local: Miniauditório da Escola de Engenharia (Anexo do pavilhão 02, Corredor K) 
 
Registro de Presença. 
Revisão dos lacres dos envelopes dos nomes dos candidatos e das provas escritas. 
Início da leitura da prova original, em voz alta, pelos candidatos, seguindo a ordem de 
inscrição. 
Será fornecida uma cópia da prova para cada membro da Banca Examinadora a fim de permitir 
o acompanhamento da leitura do texto. 
 
 

http://www.progep.furg.br/


 
18 de Fevereiro de 2014 - (atendendo ao disposto no art. 17

o
 parágrafo 4

o
, da Deliberação 23/2013, do 

COEPEA) 

 
Divulgação dos resultados das notas das provas escritas. 
Local: secretaria IMEF – Campus Carreiros e na página www.progep.furg.br  
 
 

14h00 – SESSÃO PÚBLICA 3 (atendendo ao disposto no art. 18
o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA)  

Local: Miniauditório da Escola de Engenharia (Anexo do pavilhão 02, Corredor K). 
 
Registro de presença, somente dos candidatos aprovados na PROVA ESCRITA. 
 
14h10 – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 19/02/2014 às 14h10min para o 
primeiro candidato habilitado, seguindo a ordem de inscrição. 
 
15h10 – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 19/02/2014 às 15h10min para o 
segundo candidato habilitado, seguindo a ordem de inscrição. 
 
16h10 – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 19/02/2014 às 16h10min para o 
terceiro candidato habilitado, seguindo a ordem de inscrição. 
 
17h10 – Sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA para o dia 19/02/2014 às 17h10min para o 
terceiro candidato habilitado, seguindo a ordem de inscrição. 
 
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. 
 
19 de Fevereiro de 2014 – (atendendo ao disposto no art. 18

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

Local: Miniauditório da Escola de Engenharia (Anexo do pavilhão 02, Corredor K. 
 
14h00 – SESSÃO PÚBLICA 4 
 
Registro de presença, somente dos candidatos aprovados na PROVA ESCRITA. 
 
Equipamentos disponíveis: quadro, giz e projetor multimídia. 
 
14h10 – Apresentação da PROVA DIDÁTICA do primeiro candidato habilitado com duração 
máxima de 50 minutos seguindo a ordem definida por sorteio. 
 
15h10 – Apresentação da PROVA DIDÁTICA do segundo candidato habilitado com duração 
máxima de 50 minutos seguindo a ordem definida por sorteio. 
 
16h10 – Apresentação da PROVA DIDÁTICA do terceiro candidato habilitado com duração 
máxima de 50 minutos seguindo a ordem definida por sorteio. 
 
17h10 – Apresentação da PROVA DIDÁTICA do terceiro candidato habilitado com duração 
máxima de 50 minutos seguindo a ordem definida por sorteio. 
 
20 de Fevereiro de 2014 – (atendendo ao disposto no art. 19

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

 
Divulgação dos resultados das notas das provas didáticas. 
Local: secretaria IMEF – Campus Carreiros e na página www.progep.furg.br  
 
14h00 – SESSÃO PÚBLICA 5 
 
Registro de presença, somente dos candidatos aprovados em todas as provas. 
 

http://www.progep.furg.br/
http://www.progep.furg.br/


ENTREGA DO CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO para os candidatos aprovados nas 
provas escrita e didática. 
 
14h15 – SESSÃO PÚBLICA 6 (atendendo ao disposto no art. 22

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

Local: Miniauditório da Escola de Engenharia (Anexo do pavilhão 02, Corredor K. 
 
EXAME DOS TÍTULOS (atividade interna da BANCA EXAMINADORA) 
 
16h00 – (atendendo ao disposto no art. 25

o
, da Deliberação 23/2013, do COEPEA) 

 
Divulgação dos resultados das notas dos EXAME DOS TÍTULOS. 
Local: secretaria IMEF – Campus Carreiros e na página www.progep.furg.br  
 
18h00 – SESSÃO PÚBLICA 7 - (atendendo ao disposto no art. 29

o
, da Deliberação 23/2013, do 

COEPEA) 

 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO 
Os nomes dos aprovados serão divulgados por ordem de classificação. 
Local: secretaria IMEF – Campus Carreiros e na página www.progep.furg.br  
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