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PROCESSO:  Nº  23116.004423/2014-19 
ÁREA DO CONHECIMENTO: História 
MATÉRIA(S)/DISCIPLINA(S): História Brasileira I, História Brasileira II, Cultura brasileira e 
identidade nacional, História do pensamento político brasileiro, Historiografia, História da África 
e Estágios Supervisionados. 
 

CRONOGRAMA  
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL  
26/9/2014 16 horas Divulgação das inscrições homologadas e do cronograma 

de atividades do Concurso em mural no ICHI e na página 
eletrônica da PROGEP. 

 

13/10/2014 8 horas Registro de presença dos candidatos para a Prova 
Escrita. 
Sorteio de um único ponto comum a todos os candidatos 
para a realização da Prova Escrita. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Escrita com duração máxima de 
quatro horas, sem qualquer tipo de consulta. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014  Ao término de cada prova, na presença do candidato se 
for do seu desejo, a Prova Escrita é reprografada com 
uma cópia para cada membro da banca, ficando tanto a 
original quanto as cópias depositadas em envelopes 
individualizados, lacrados e rubricados pela Banca e pelo 
candidato, se for do seu desejo, e reservados até o 
momento da leitura pública da Prova. 

 
 
 
- 

13/10/2014 14 horas Sessão pública de leitura da Prova Escrita, realizada pelos 
respectivos candidatos, por ordem de inscrição, em voz 
alta, procedendo a Banca à abertura dos envelopes, com 
a identificação das provas e fornecimento de uma cópia 
para cada um de seus membros, de modo a realizarem o 
acompanhamento da leitura. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

13/10/2014 19 horas Divulgação do resultado da Prova Escrita em mural no 
ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

- 

15/10/2014 8 horas Sorteio de um ponto em comum para todos os candidatos 
que compõem a primeira turma para a realização da 
Prova Didática, sendo a ordenação determinada pela 
ordem de inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

15/10/2014 13 horas e 
30 minutos 

Sorteio de um ponto comum para todos os candidatos que 
compõem a segunda turma para a realização da Prova 
Didática, sendo a ordenação determinada pela ordem de 
inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 8 horas Sorteio de um ponto em comum para todos os candidatos 
que compõem a terceira turma se for necessária, para a 
realização da Prova Didática, sendo a ordenação 
determinada pela ordem de inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 



16/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da primeira turma, 
com natureza pública, vetada apenas aos demais 
candidatos. Cada aula, com duração de 50 minutos será 
gravada. Os recursos audiovisuais disponíveis são 
projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 13 horas e 
30 minutos 

Sorteio de um ponto em comum para todos os candidatos 
que compõem a quarta turma se for necessária, para a 
realização da Prova Didática, sendo a ordenação 
determinada pela ordem de inscrição. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

16/10/2014 13 horas e 
45 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da segunda turma, 
com natureza pública, vetada apenas aos demais 
candidatos. Cada aula, com duração de 50 minutos será 
gravada. Os recursos audiovisuais disponíveis são 
projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

17/10/2014 8 horas e 
15 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da terceira turma 
se for necessária, com natureza pública, vetada apenas 
aos demais candidatos. Cada aula, com duração de 50 
minutos será gravada. Os recursos audiovisuais 
disponíveis são projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

17/10/2014 13 horas e 
45 minutos 

Realização da Prova Didática de parte da quarta turma se 
for necessária, com natureza pública, vetada apenas aos 
demais candidatos. Cada aula, com duração de 50 
minutos será gravada. Os recursos audiovisuais 
disponíveis são projetor de multimídia, quadro e giz. 
Entrega dos currículos documentados. 

Pavilhão 04 
Sala 4115 

17/10/2014 17 horas e 
30 minutos 

Divulgação do resultado da Prova Didática em mural no 
ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

- 

20/10/2014 8 horas Exame de títulos dos candidatos. ICHI 
20/10/2014 14 horas Divulgação do resultado do Exame de Títulos em mural no 

ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 
- 

20/10/2014 17 horas Divulgação das planilhas com os resultados das Provas 
Escrita, Didática e Exame de Títulos em mural no ICHI e 
na página eletrônica da PROGEP. 

- 

11/11/2014  Homologação do resultado do concurso pelo Conselho do 
ICHI. 

- 

 
 
 
 
 

Professor Doutor Francisco das Neves Alves  
Presidente da Banca Examinadora 

 
 
 

Rio Grande, 26 de setembro de 2014. 
 


