UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS - ICEAC
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ASSISTENTE
EDITAL Nº 09 – CONCURSO PÚBLICO, DE 07 DE MARÇO DE 2014
PROCESSO 23116.001904/2014-64
ÁREA DO CONHECIMENTO: Administração
MATÉRIA/DISCIPLINA: Marketing

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO
DATA

HORÁRIO

11/04/2014

20h30min

30/04/2014

20h30min

08/05/2014

07h45min

08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

1

Das 08h às
12h
13h30min

ATIVIDADE
Divulgação das inscrições homologadas e do
cronograma de atividades do concurso.
Divulgação da relação dos pontos para as provas
escrita e didática.
Registro da presença dos candidatos em ata.
Sorteio de ponto comum a todos os candidatos.
4
Realização da prova escrita (duração máxima de
4 horas).
5
Leitura pública da prova escrita .

20h30min Divulgação do resultado da prova escrita.
Sorteio do ponto para a prova didática para o
6
primeiro grupo de candidatos .
Sorteio do ponto para a prova didática para o
13h30min
7
segundo grupo de candidatos .
8
Das 09h às Realização da prova didática pelo primeiro grupo
12h
de candidatos.
8
Das 14h às Realização da prova didática pelo segundo grupo
18h
de candidatos.

LOCAL
1
Secretaria do ICEAC
2
e site da PROGEP
1
Secretaria do ICEAC
2
e site da PROGEP

Sala 4111

3

Secretaria do ICEAC
2
e site da PROGEP

1

08h30min

20h30min Divulgação do resultado da prova didática.

Miniauditório Leon
1
Coutelle Filho

Secretaria do ICEAC
2
e site da PROGEP

1

Das 18h às Entrega do Curriculum Vitae documentado pelos
1
Secretaria do ICEAC
19h
candidatos aprovados na prova didática.
1
Exame dos títulos do Curriculum Vitae.
19h
Secretaria do ICEAC
1
Secretaria do ICEAC
20h30min Divulgação do resultado do exame dos títulos.
2
e site da PROGEP

Anexo do Pavilhão 04 – Campus Carreiros – FURG.
Site da PROGEP: http://www.progep.furg.br
3
Pavilhão 04 – Campus Carreiros – FURG.
4
Não será permitida a consulta de bibliografia, mídia eletrônica, apontamento pessoal ou qualquer outro tipo de material.
5
A leitura pública da prova escrita obedecerá à ordem crescente de inscrição dos candidatos e ocorrerá de forma sequencial.
6
Apenas os candidatos aprovados na prova escrita estarão aptos a realizar a prova didática. O primeiro grupo para a prova
didática será formado por até três candidatos e obedecerá ao critério de ordem crescente de inscrição no concurso.
7
Apenas os candidatos aprovados na prova escrita estarão aptos a realizar a prova didática. O segundo grupo para a prova
didática será formado pelos demais candidatos e obedecerá ao critério de ordem crescente de inscrição no concurso.
8
A prova didática terá a duração máxima de 50 minutos. As provas didáticas serão realizadas obedecendo à ordem crescente
de inscrição dos candidatos e com intervalo de 1 (uma) hora entre o início das mesmas. Para a realização da prova didática
será disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro negro ou branco, giz ou
marcador para quadro branco.
2

20/05/2014

20h30min Divulgação do resultado do Concurso.

Professor Doutor Fernando Rafael Cunha
Presidente da Banca Examinadora

Rio Grande, 10 de abril de 2014.

Secretaria do ICEAC
e site da PROGEP

