UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO
CURSO DE ARQUIVOLOGIA
Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96203-900
Fone (53) 3293.5101 / (53) 3233.6838
E-mail: ccarquivologia@furg.br

CRONOGRAMA
Edital nº 36/2017
Processo nº 23116.005977/2017-78
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

25/09/2017

08:00

Sorteio do ponto da
Prova Didática

26/09/2017

08:00

27/09/2017

-

Realização da Prova
Didática

Realização do Exame
de Títulos pela Banca
Examinadora
Divulgação dos
resultados da Prova
Didática e do Exame
de Títulos
Data reservada à
interposição de
recursos aos
resultados publicados

27/09/2017

19:00

28/09/2017

-

28/09/2017
e
29/09/2017

-

Julgamento dos
recursos recebidos

19:00

Divulgação do
resultado final do
concurso

29/09/2017

LOCAL
Sala do LARQ
no Prédio do
ICHI –Térreo

OBSERVAÇÕES
Será sorteado um ponto único para todos os
candidatos.

Sala do LARQ
no Prédio do
ICHI –Térreo

Os recursos disponíveis serão Notebook e
Datashow. No horário de início da realização da
Prova Didática todos os candidatos deverão se
fazer presentes no local designado. A ordem de
realização da prova obedecerá a ordem de
inscrição. Ao início da prova do primeiro
candidato, os demais devem permanecer em
sala apartada, a ser comunicada na data, à
disposição para a realização da sua respectiva
prova. O candidato que não comparecer no
horário designado para o início da Prova
Didática ou que se encontrar ausente quando
chamado para realização da sua prova será
eliminado do certame. O Curriculum Vitae
deverá ser entregue nesta dia, no modelo
Lattes, acompanhado de fotocópias simples dos
comprovantes, encadernado em espiral e
devidamente numerado.

-

-

Mural do ICHI

O resultado será publicado também no website
da PROGEP, podendo a mesma ser feita
somente no próximo dia útil, de acordo com o
horário de funcionamento da referida unidade.

Divisão de
Protocolo

Os recursos, dirigidos à Banca Examinadora,
deverão ser protocolados durante o horário de
expediente.

-

-

Mural do ICHI

O resultado será publicado também no website
da PROGEP, podendo a mesma ser feita
somente no próximo dia útil, de acordo com o
horário de funcionamento da referida unidade.
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