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   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR CLASSE ADJUNTO - A

EDITAL Nº 02/2016
PROCESSO Nº 23116.008697/2015-50

M  A  T  É      R      I  A: Matemática 

L  o      c      a      l: Campus Carreiros da FURG

Cronograma das Atividades Específicas

04 de abril de 2016
08h 00 min – PROVA ESCRITA Local: a sala será divulgada na Secretaria do IMEF do Campus Carreiros

Procedimentos: 
Identificação e registro da presença dos candidatos;
Registro da entrega do Curriculum Vitae documentado;

              Sorteio do ponto único da PROVA  ESCRITA;
             Início da prova escrita com duração máxima de 4 ( q u a t r o )  horas.

As cópias das provas serão realizadas pelos candidatos acompanhados por um membro da banca em
3 (três) vias. As originais e as cópias serão guardadas em envelope lacrado e assinado pelo candidato e por
pelo menos um membro da banca.

Conferência pelos membros da banca das cópias apresentadas com os originais.

04 de abril de 2016
14h 30 min – SESSÃO PÚBLICA 1  Local: a sala será divulgada na Secretaria do IMEF do Campus Carreiros
           Procedimentos: 
           Registro da presença dos candidatos;
           Revisão dos lacres dos envelopes contendo as provas escritas dos candidatos, por ordem de inscrição;
           Leitura da prova escrita pelos candidatos observando a ordem de inscrição;
         Ao final da leitura da prova pelo último candidato, organização e finalização  da planilha de notas de cada
candidato por cada examinador e o Presidente da Banca fará a leitura pública de todas as notas.          

04 de abril de 2016
22 h 00 min – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros o resultado preliminar da 
PROVA ESCRITA.                    

05 de abril  de 2016
08h 20 min – SESSÃO PÚBLICA 2   Local: a sala será divulgada na Secretaria do IMEF do Campus Carreiros

Procedimentos: 
               Registro da presença dos candidatos;
08h30min - Sorteio do ponto único  da PROVA  DIDÁTICA. 
           Os candidatos  realizarão a prova didática, no mínimo, 24 horas após o sorteio do ponto único e a mesma
ocorrerá por ordem de inscrição dos candidatos aprovados na prova escrita.

06 de abril de 2016
08 h 00 min – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros o resultado definitivo da 
PROVA ESCRITA.                    

06 de abril de 2016
08 h 20 min – SESSÃO PÚBLICA 3  Local: a sala será divulgada na Secretaria do IMEF do Campus Carreiros
         Procedimentos
        Registro da presença dos candidatos (somente para os candidatos que participaram do sorteio da SESSÃO
PÚBLICA 2 e que foram aprovados na PROVA ESCRITA).
          Apresentação da PROVA DIDÁTICA, iniciando as 08h30min  com duração de 50 (cinquenta)
minutos seguindo a ordem de inscrição dos aprovados na prova escrita.
         Após a realização da prova pelo  último candidato, cada examinador finalizará sua avaliação,
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lançando em planilha, devidamente assinada, as notas atribuídas a cada item avaliado, por candidato, e
entregerá a planinha ao Presidente da Banca o qual fará a leitura pública de todas as notas.
Se tiver necessidade, esta sessão se encerrará as 12h20min,  retornará as 14h:00min e se encerrará às
18h:40min do dia 06 de abril de 2016. Iniciará as 8h:30min do dia 07 de abril de 2016.

Equipamentos disponíveis: quadro, giz, projetor multimídia.  O computador a ser utilizado ficará a
cargo do candidato, bem como, a instalação e configuração do mesmo.

07 de abril de 2016
13h 30 min – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros do resultado preliminar da 
PROVA DIDÁTICA.             

07 de abril de 2016
13h 40 min – EXAME DE TÍTULOS (Atividade interna da Banca Examinadora)

Procedimentos: Preenchimento da planilha de avaliação e pontuação dos candidatos.             

08 de abril de 2016
13h 30 min  – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros do resultado definitivo da 
PROVA DIDÁTICA.

08 de abril de 2016
13h 30 min  – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros do resultado preliminar do 
EXAME DE TÍTULOS.

11de abril de 2016
13h 30 min  – Divulgação no mural da Secretaria do IMEF do Campus Carreiros do resultado definitivo do 
EXAME DE TÍTULOS.

11 de abril de 2016
18h 00 min  – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO

Procedimentos:  Divulgação  no  mural  da  Secretaria  do  IMEF  do  Campus  Carreios  do(s)  nome(s)  dos
aprovados por ordem de classificação.

OBSERVAÇÕES: 
- O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que forem aprovados em
cada etapa;
-  Todas  as  atividades  deste  concurso  serão  realizadas  no  Campus  Carreiros  da  FURG,  sito
Avenida Itália, km 8, Bairro Carreiros, na cidade de Rio Grande;
- Em todas as provas será exigida a apresentação do documento de identificação do candidato
utilizado na sua inscrição.

Fabiana Travessini De Cezaro
Presidente da Banca Examinadora

Rio Grande, 18 de fevereiro de 2016.


