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EDITAL Nº 19 – CONCURSO PÚBLICO, DE 25 DE JULHO DE 2018 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Administração Financeira 
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Financeiras, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Avaliação de Projetos de 
Investimento 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

31/08/2018 18h00min 
Divulgação das inscrições homologadas, do 
cronograma de atividades e da relação de pontos 
para as provas. 

Secretaria do ICEAC
1
 

e após site da 
PROGEP

2
 

01/10/2018 
 

07h45min 

Registro da presença dos candidatos para o 
sorteio do ponto da prova escrita. Sorteio do 
ponto da prova escrita, comum a todos os 
candidatos. Registro da presença dos candidatos 
para a realização da prova escrita. 

Miniauditório Leon 
Coutelle Filho

1
 

08h00min- 
12h00min 

Realização da prova escrita
3
. 

13h30min Leitura pública das provas escritas
4
. 

Após o término 
da leitura das 

provas escritas 

Divulgação do resultado preliminar da prova 
escrita. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

Após a 
divulgação do 

resultado 
preliminar da 
prova escrita 

Registro da presença dos candidatos e entrega 
do material destinado ao exame de títulos. 

Miniauditório Leon 
Coutelle Filho 

 
Após a entrega 

do material 
destinado ao 

exame de 
títulos 

Registro da presença dos candidatos e sorteio do 
ponto da prova didática

5
.  

02/10/2018 
 

 

Interposição de recurso do resultado da prova 
escrita.  

http://progep.furg.br/bi
n/edital/index.php 

Realização do exame de títulos pela banca 
examinadora. 

Secretaria do ICEAC 

                                                           
1
 Anexo do Pavilhão 04 – Campus Carreiros – FURG. 

2
 Site da PROGEP: http://www.progep.furg.br 

3
 Não será permitida a consulta de bibliografia, mídia eletrônica, apontamento pessoal ou qualquer outro tipo 

de material. Será permitido o uso de calculadora científica, cabendo ao candidato (a) providenciar a mesma.  
Para os pontos 2 e 3, serão disponibilizadas tabelas de juros (fatores financeiros). 
4
 A leitura pública da prova escrita obedecerá à ordem crescente de inscrição dos candidatos e ocorrerá de 

forma sequencial. 
5
 Será disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro negro ou 

branco, giz ou marcador para quadro branco. 



03/10/2018 
 

07h30min Julgamento dos recursos da prova escrita. Secretaria do ICEAC 

08h45min 
Divulgação do resultado definitivo da prova 
escrita. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP  

09h00min-
12h00min 

Registro da presença do candidato. Realização 
da prova didática

6
. 

Miniauditório Leon 
Coutelle Filho 

 13h30min 
Registro da presença do candidato. Realização 
da prova didática. 

Após a 
realização das 

provas 
didáticas 

Divulgação do resultado preliminar da prova 
didática. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

Após a 
divulgação do 

resultado 
preliminar da 
prova didática 

Divulgação do resultado preliminar do exame de 
títulos de todos os candidatos aprovados, 
definitivamente, na prova escrita. 

04/10/2018  
Interposição de recursos do resultado do exame 
de títulos e da prova didática. 

http://progep.furg.br/bi
n/edital/index.php 

05/10/2018 

13h30min 
Julgamento dos recursos do resultado do exame 
de títulos e da prova didática. 

Secretaria do ICEAC 

Após 
julgamento dos 

recursos do 
resultado do 
exame de 
títulos e da 

prova didática 

Divulgação do resultado definitivo do exame de 
títulos e da prova didática. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP Após 

divulgação do 
resultado 

definitivo do 
exame de 
títulos e da 

prova didática 

Apuração das notas finais e divulgação do 
resultado final do concurso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Doutor Fernando Rafael Cunha 
Presidente da Banca Examinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Rio Grande, 31 de agosto de 2018. 

                                                           
6
 A realização da Prova Didática obedecerá à ordem crescente de inscrição dos candidatos e ocorrerá de forma 

sequencial, sendo o registro da presença do candidato feito ao início da realização da sua prova didática. Haverá 
intervalo para almoço entre 12h00min e 13h30min, após sendo retomadas as provas didáticas. 


