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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 

Local onde se desenvolverão as atividades: Sala 4214 do Pavilhão de Aulas 4 /FURG - Campus Carreiros 
 

Data Horário Atividade 

De 8 a 30 de 
dezembro de 

2015  

 Período de Inscrições 

06/01/2016 15h Homologação das inscrições, aprovação do Cronograma de Atividades e 
dos Pontos para as provas, pelo Conselho do ICEAC-FURG 

07/01/2016 8h30min Publicação da homologação das inscrições e cronograma de atividades 
específicas do concurso pelo ICEAC-FURG e PROGEP 

15/02/2016 
 

8h–8h30min Registro da presença dos candidatos e sorteio do ponto da prova escrita  

8h30min–12h30min Prova escrita  

13h30min-18h30min  Leitura pelos candidatos e avaliação pela Banca da prova escrita 

Após término da leitura e 
avaliação das provas 

Divulgação do resultado preliminar das provas escritas 

16/02/2016 8h30min Sorteio do ponto da prova didática e entrega do material para o exame de 
títulos 

Horário de expediente da 
divisão de protocolo 

Prazo para interposição de recurso do resultado da prova escrita e 
realização do exame de títulos 

17/02/2016 8h Julgamento dos recursos da prova escrita 

8h15min Divulgação do resultado definitivo da prova escrita 

8h30min–9h20min Prova didática – Candidato n
°
 1 

9h30min–10h20min Prova didática – Candidato n
°
 2 

10h30min–11h20min Prova didática – Candidato n
°
 3 

11h30min–12h20min Prova didática – Candidato n
°
 4 

12h30min–13h20min  Intervalo  

13h30min–14h20min Prova didática – Candidato n
°
 5 

14h30min–15h20min Prova didática – Candidato n
°
 6 

15h30min–16h20min Prova didática – Candidato n° 7 

16h30min–17h20min Prova didática – Candidato n° 8 

17h30min–18h20min Prova didática – Candidato n° 9 

18h30min–19h20min Prova didática – Candidato n° 10 

Após término da prova 
didática 

Divulgação do resultado preliminar da prova didática  

19h45min Divulgação do resultado preliminar do exame de títulos de todos os 
aprovados na prova escrita 

18/02/2016 Horário de expediente da 
divisão de protocolo 

Prazo para interposição de recurso do resultado da prova didática e do 
exame de títulos 

19/02/2016 
 

8h30min Julgamento dos recursos da prova didática e do exame de títulos 

9h Divulgação do resultado definitivo da prova didática e do exame de títulos  

9h30min Apuração das notas finais e divulgação do resultado final 

Observações: 
Todos os candidatos deverão obrigatoriamente estar presentes nos locais e horários estipulados nas etapas em que estiver classificado;  
O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete) em uma das provas (escrita ou didática) será automaticamente desclassificado. O 
candidato que não comparecer a leitura pública da prova escrita será automaticamente desclassificado. Em caso de não comparecimento de um 
ou mais candidatos na leitura pública da prova escrita os horários para a mesma serão reajustados para a apresentação em seqüência contínua, 
observando a ordem de inscrição; Em caso de desclassificação na prova escrita, os horários para a prova didática serão reajustados para a 
apresentação em seqüência contínua, observando a ordem de inscrição; 
Somente os primeiros 10 (dez) candidatos – em ordem de classificação – aprovados na prova escrita serão selecionados para realizar a prova 
didática; 
Dentre os candidatos classificados com nota final apurada, serão considerados aprovados, em ordem decrescente de notas, os candidatos com 
maior nota final, até o limite de 3 (três) candidatos. 
A divulgação dos resultados parciais e final será disponibilizada na Secretaria do ICEAC–FURG. 

Aprovado em Reunião do Conselho de 6/JAN/2016 – Ata 01 


