Serviço Público Federal
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Instituto de Oceanografia
Matéria: Maricultura
Edital 23
Processo 23116.008421/2014-91
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Local onde se desenvolverão as atividades: Sala de Reuniões do Instituto de Oceanografia – Campus
Carreiros, Rio Grande, RS.
Período

Horário

Atividade

19/02 a 20/03

Inscrição

27/03/2015

Homologação das inscrições pelo Conselho do IO–FURG

25/05/2015

25/05/2015

8h

Entrega na Sala de Reuniões do IO–FURG: (1) cópias do memorial
descritivo em quatro vias para acompanhamento pela banca, sendo
que o CVLattes e a documentação comprobatória pode ser
entregue em cópia única; (2) proposta de desenvolvimento de
trabalho na área/subárea do concurso a ser apresentada na Prova
Oral impressa em quatro vias para acompanhamento pela banca.

8h15min / 12h15min Prova Escrita

25/05/2015

14h

Leitura pública da Prova Escrita

25/05/2015

21h

Divulgação do resultado da Prova Escrita

27/05/2015

9h30min/12h30min Prova Oral
e
13h30min/19h30min

27/05/2015

21h

Divulgação do resultado da Prova Oral

29/05/2015

8h30min/13h
e
14h / 18h30min

29/05/2015

21h

Divulgação do resultado da Defesa do Memorial

02/06/2015

14h

Homologação do resultado do concurso no Conselho do IO–FURG

02/06/2015

17h

Publicação do resultado do concurso

Defesa do Memorial

Observações:
O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) em uma das provas (Escrita ou Oral)
será automaticamente desclassificado. Em caso de desclassificação na prova Escrita, os horários para a
prova Oral serão reajustados para a apresentação em sequência contínua, observando a ordem de
inscrição;
Em caso de desclassificação na prova Oral, os horários para Defesa do Memorial serão reajustados para a
apresentação em sequência contínua, observando a ordem de inscrição;
Todos os candidatos deverão obrigatoriamente estar presentes nos locais e horários estipulados nas
etapas em que estiver classificado;
Todas as atividades relativas ao concurso serão desenvolvidas na Sala de Reuniões do Instituto de
Oceanografia – Campus Carreiros;
A divulgação dos resultados parciais e final será disponibilizada na Secretaria do IO–FURG.

Aprovado em reunião do Conselho do IO–FURG de 27/MAR/2015

