CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Edital 009/2014
Processo n° 23116.001786/2014-94
Área do Conhecimento: Física.
Matéria(s) / Disciplina(s): Física Geral, Experimental e Ensino de Física e Ciências.
Classe / Regime de Trabalho: Adjunto-A, Classe A, Nível 1 / 40 horas/DE

Todas as atividades deste concurso serão realizadas na Sala 3 do Polo Universitário, no Campus
de Santo Antônio da Patrulha, exceto a Prova Didática, que será realizada na Sala 3 do prédio
da FURG, também no Campus de Santo Antônio da Patrulha:
Rua Barão do Caí, 125
Cidade Alta - CEP 95500-000
Santo Antônio da Patrulha - RS
Tel: (51) 3662-7801
Será disponibilizado um projetor multimídia para a Prova Didática. O computador a ser
utilizado ficará a cargo do candidato, bem como a instalação e configuração do mesmo.
Em todas as provas será exigida a apresentação do documento de identificação do candidato
utilizado na sua inscrição.
As atividades terão inicio no dia 12 de maio às 8h30.

12/05/2014 - Segunda - Feira
08h30 - Inicio das atividades do concurso: identificação dos candidatos; sorteio do ponto para
Prova Escrita.
09h00 - Inicio da Prova Escrita. Não será permitida consulta a material bibliográfico, tampouco
a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (calculadoras, celulares, computadores e
similares) durante a realização da Prova Escrita.
13h00 - Término da Prova Escrita.
15h00 - Leitura da Prova Escrita dos Candidatos.

13/05/2014 - Terça - Feira
08h30 - Divulgação dos resultados da Prova Escrita.

09h00 - Sorteio do ponto para a Prova Didática do Candidato 1.
10h00 - Sorteio do ponto para a Prova Didática do Candidato 2.

14/05/2014 - Quarta - Feira
Entrega do curriculum vitae devidamente documentado no inicio da Prova Didática de cada
Candidato.
09h00 - Prova Didática do Candidato 1.
10h00 - Prova Didática do Candidato 2.
17h00 - Divulgação dos resultados da Prova Didática.

15/05/2014 - Quinta - Feira
09h00 - Exame de Títulos.
16h00 - Resultado do Exame de Títulos.
17h00 - Resultado Final.

Observações:
(i) Caso sejam recebidos mais inscrições enviadas por SEDEX dentro do prazo estipulado no
Edital, o cronograma das atividades correspondente à Prova Didática será devidamente
corrigido, incluindo os candidatos homologados. O novo cronograma será divulgado no
primeiro dia das atividades.
(ii) A Prova Escrita é eliminatória, de modo que a eventual eliminação de candidatos nesta
etapa implicará correções aos cronogramas da Prova Didática, que serão divulgados
conjuntamente com os resultados da Prova Escrita.

