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ÁREA: Ciências Exatas e da Terra ou Engenharias

MATÉRIA: Algoritmos e Estruturas de Dados

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Data Horário Atividades Local

21/8/2017 14:00
Divulgação dos pontos para as

provas escrita e didática

Saguão de
entrada do
C3 e página
eletrônica da

PROGEP

11/9/2017 8:00

I - Sorteio do ponto da Prova
Escrita, comum a todos os

candidatos; 
II – Realização da Prova

Escrita;

Sala 3207

11/9/2017 14:00
III - Leitura Pública das Provas

Escritas;
Sala 3101

11/9/2017 21:00
IV - Divulgação do resultado

preliminar das Provas Escritas;
Sala 3101

11/9/2017 21:10

V – Sorteio do ponto da Prova
Didática;

VI - Entrega do material
destinado ao Exame de

Títulos.

Sala 3101

12/9/2017

I- Interposição de recursos do
resultado da prova escrita; 
II - Realização do exame de

títulos.

13/9/2017 8:00
I – Julgamento dos recursos da

Prova Escrita.
13/9/2017 8:55 II - Divulgação do resultado

definitivo da Prova Escrita;
Saguão de
entrada do
C3 e página
eletrônica da



PROGEP

13/9/2017

Das 9:00
às 12:00 e
das 8:00
às 22:00

 III - Realização da Prova
Didática;

IV – Divulgação do resultado
preliminar da Prova Didática.

Manhã Sala
3208

Tarde Sala
3108

13/9/2017 22:00

V – Divulgação do resultado
preliminar do Exame de Títulos

Saguão do C3
e página

eletrônica da
PROGEP

14/9/2017

Das 8:00
às 17:00

I- Interposição de recursos aos
resultados preliminares do

exame de títulos e da prova
didática

15/9/2017
9:00 I – Julgamento dos recursos do

resultado do Exame de Títulos
e da Prova Didática;

15/9/2017 11:00

II - Divulgação do resultado
definitivo do Exame de Títulos

e da Prova Didática;
III - Apuração das Notas finais
e divulgação do resultado final

do concurso

Saguão do C3
e página

eletrônica da
PROGEP

Observações:
 O cronograma poderá ser alterado em função do número de

candidatos que forem aprovados em cada etapa; 
 Esse concurso não contemplará a prova prática.
 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.

 Apresentação da PROVA DIDÁTICA terá duração de 50 minutos
seguindo  a  ordem  de  inscrição.  Equipamentos  disponíveis:
quadro,  giz,  projetor  multimídia  com  conexão  VGA.  O
computador a ser utilizado ficará a cargo do candidato, bem
como,  a  instalação  e  configuração  do  mesmo.  A  banca  se
exime  de  qualquer  responsabilidade  por  falhas  técnicas  ou
incompatibilidades  entre  o  projetor  multimídia  e  o
equipamento utilizado pelo candidato. O tempo de instalação
de equipamentos para a prova didática será computado nos
50 (cinquenta) minutos que o candidato tem por direito para
apresentação da mesma.


