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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO 

 
EDITAL Nº 22 DE 12 DE MAIO DE 2017 

Processo nº 23116.002524/2017-90 
 

COMUNICADO 

 

A Banca Examinadora do Concurso Público para seleção de Professor do 

Magistério Superior da Unidade Acadêmica Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG, objeto do Edital nº 22/2017, em função do 

número de candidatos presentes na prova didática, vem comunicar a antecipação das 

atividades programadas no cronograma, referentes à “realização da prova didática dos 

grupos sétimo e oitavo e divulgação dos resultados da prova didática”, ficando estabelecido 

que: 

 

DIA SEM HOR ATIVIDADES 

02/06/17 Sexta 18:00 Divulgação da homologação das inscrições (Prédio 3). 

 

20/06/17 Terça 8:00 

Início das atividades com a identificação e verificação da 
documentação dos candidatos inscritos¹. Todos os 
candidatos homologados deverão estar presentes nesta 
etapa2. 

20/06/17 Terça 8:30 
Sorteio3 do ponto da prova didática do primeiro grupo4 de 
candidatos. 

20/06/17 Terça 14:00 
Sorteio do ponto da prova didática do segundo grupo de 
candidatos. 

 

21/06/17 Quarta 8:30 
Sorteio do ponto da prova didática do terceiro grupo de 
candidatos. 

21/06/17 Quarta 8:30 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do primeiro grupo5. 

21/06/17 Quarta 14:00 
Sorteio do ponto da prova didática do quarto grupo de 
candidatos. 

21/06/17 Quarta 14:00 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do segundo grupo. 

 

22/06/17 Quinta 8:30 
Sorteio do ponto da prova didática do quinto grupo de 
candidatos. 

22/06/17 Quinta 8:30 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do terceiro grupo. 



22/06/17 Quinta 14:00 
Sorteio do ponto da prova didática do sexto grupo de 
candidatos. 

22/06/17 Quinta 14:00 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do quarto grupo. 

 

23/06/17 Sexta 8:30 
Sorteio do ponto da prova didática do sétimo grupo de 
candidatos. 

23/06/17 Sexta 8:30 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do quinto grupo. 

23/06/17 Sexta 14:00 
Sorteio do ponto da prova didática do oitavo grupo de 
candidatos. 

23/06/17 Sexta 14:00 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do sexto grupo. 

 

24/06/17 Sábado 8:30 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do sétimo grupo. 

24/06/17 Sábado 14:00 
Apresentação e início da Prova Didática de todos os 
candidatos do oitavo grupo. 

 

26/06/17 Quarta 18:00 Divulgação dos resultados da prova didática6. 

 

30/06/17 Sexta 8:30 Exame de títulos. 

 

03/07/17 Segunda 18:00 Divulgação dos resultados finais6. 

1. Trazer documento válido de identificação com foto.  
2. Todas as atividades serão realizadas na sala 302, do Prédio 3 do Campus da FURG em São 
Lourenço do Sul/RS, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, n° 1290. 
3. Da relação de pontos organizada pela Comissão Examinadora será sorteado um ponto para cada 
grupo de candidatos havendo reposição do ponto sorteado para sorteios posteriores. 
4. Cada grupo será composto por até quatro (4) candidatos. 
5. Para a realização da prova didática será disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: 
projetor multimídia, computador, quadro branco e pincel ou quadro negro e giz. Itens adicionais a 
serem utilizados na prova didática são de responsabilidade do candidato.  
6. Todos os resultados serão divulgados no Prédio 3 do Campus da FURG em São Lourenço do Sul 
e posteriormente no site da PROGEP: http://www.progep.furg.br/.  

 

 

São Lourenço do Sul, 20 de Junho de 2017. 
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