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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

16/04/2018  Divulgação da relação dos Pontos para fins de sorteio nas Provas Escrita e 

Didática 

03/05/2018  Publicação da homologação das inscrições e do Cronograma de atividades do 

Concurso pela PROGEP 

10/05/2018 8h Sorteio do ponto da Prova Escrita, comum a todos os candidatos 

8h30 – 12h30 Realização da Prova Escrita1 

14h Leitura pública das Provas Escritas2 

19h Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita (máximo de 10 aprovados) 

19h30 Entrega do material destinado ao Exame de Títulos 

11/05/2018 8h – 17h30 Prazo para interposição de recursos do resultado da Prova Escrita e realização do 

Exame de Títulos 

8h30 Sorteio do ponto da Prova Didática3 (grupo da manhã) 

13h30 Sorteio do ponto da Prova Didática4 (grupo da tarde) 

12/05/2018 8h Julgamento dos recursos da Prova Escrita 

8h20 Divulgação do resultado definitivo da Prova Escrita 

8h30 – 9h20 Prova Didática do candidato 1 

9h30 – 10h20 Prova Didática do candidato 2 

10h30 – 11h20 Prova Didática do candidato 3 

11h30 – 12h20 Prova Didática do candidato 4 

12h30 – 13h20 Intervalo 

13h30 – 14h20 Prova Didática do candidato 5 

14h30 – 15h20 Prova Didática do candidato 6 

15h30 – 16h20 Prova Didática do candidato 7 

16h30 – 17h20 Prova Didática do candidato 8 

17h30 – 18h20 Prova Didática do candidato 9 

18h30 – 19h20 Prova Didática do candidato 10 

20h Divulgação do resultado preliminar da Prova Didática 

20h15 Divulgação do resultado preliminar do Exame de Títulos5 

14/05/2018 8h – 17h30 Prazo para interposição de recursos do resultado da Prova Didática e do Exame de 

Títulos 

15/05/2018 9h Julgamento dos recursos da Prova Didática e do Exame de Títulos 

9h30 Divulgação do resultado definitivo da Prova Didática e do Exame de Títulos 

10h Apuração das notas finais e divulgação do resultado final do concurso 

 
1 Não será permitida a consulta de bibliografia, mídia eletrônica, apontamento pessoal ou qualquer outro tipo de material. 
2 A leitura pública da prova escrita obedecerá à ordem de inscrição dos candidatos e ocorrerá de forma sequencial. 
3 Sorteio do ponto da Prova Didática para os candidatos aprovados na Prova Escrita, por ordem de inscrição, entre as posições 

01 e 04, que realizarão a mesma no dia 12/05/2018, no turno da manhã. 
4 Sorteio do ponto da Prova Didática para os candidatos aprovados na Prova Escrita, por ordem de inscrição, entre as posições 

05 e 10, que realizarão a mesma no dia 12/05/2018, no turno da tarde. 
5 Divulgação do resultado preliminar do Exame de Títulos de todos os candidatos aprovados, definitivamente, na Prova 

Escrita. 



 

Orientações Gerais: 

- Todas as atividades relativas ao concurso serão desenvolvidas no Campus da FURG de Santo Antônio da Patrulha (Rua Barão 

do Caí, 125, Bairro Cidade Alta). As salas serão divulgadas no primeiro dia do concurso na Secretaria do Campus. 

- Todos os candidatos deverão obrigatoriamente estar presentes no locais e horários estipulados para todas as etapas do 

concurso. 

- Equipamentos disponíveis para a Prova Didática: quadro, giz, projetor multimídia. O computador a ser utilizado ficará a 

cargo do candidato, bem como, a instalação e configuração do mesmo. 

- O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete) em uma das Provas (Escrita ou Didática) será automaticamente 

desclassificado.  

- O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que forem aprovados em cada etapa. 

- 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.   

 

Todas as atividades deste cronograma seguem as Normas do Concurso (Deliberação No 77 de 2015), disponível no site da 

PROGEP. 

  

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho do IMEF – Ata n. 05/2018 

 

 


