
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS - ICEAC 

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR ADJUNTO 

 

EDITAL Nº 19 – CONCURSO PÚBLICO, DE 25 DE JULHO DE 2018 
PROCESSO Nº 23116.006283.2018-39 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Marketing 
MATÉRIA/DISCIPLINA: Marketing, Administração Estratégica, Pesquisa em Administração 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

 

 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

31/08/2018 9:00 
Divulgação das inscrições homologadas e do 
cronograma de atividades do concurso. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

05/11/2018 14:00 Divulgação dos pontos para as Provas Escrita e Didática. 
Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

14/11/2018 
7h45min  

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

Campos Carreiros, 
pav. 4, sala 4101  

8:00 às 12:00 Realização da prova escrita
1
. 

19/11/2018 

8h30min Leitura pública das provas escritas
2
. 

Campos Carreiros, 
pav. 4, sala 4115 

após a leitura 
das provas 

escritas 
Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita

3
.  

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

após a 
publicação do 
resultado da 

Prova Escrita. 

Registro da presença dos candidatos e entrega do material 
destinado ao Exame de Títulos.  

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

após a entrega 
do material 

para exame de 
títulos. 

Sorteio do ponto para a Prova Didática
4
, comum a todos os 

candidatos aprovados na Prova Escrita
5
. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

20/11/2018  Interposição de recurso do resultado da Prova Escrita. 
http://progep.furg.br/
bin/edital/index.php 

                                                           
1
 A prova escrita terá duração máxima de 4 horas. 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 crescente de inscrição dos candidatos e ocorrerá de forma sequencial. Havendo 

intervalo de uma hora (1h) para almoço, com horário previsto para das 12:30 as 13:30. 
3
 Somente serão classificados para a Prova Didática, os 10 (dez) primeiros candidatos, em ordem decrescente de notas, com nota igual ou 

superior a 7 (sete). 
4
 A aula terá a duração de 50 minutos e será disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: projetor multimídia, computador, quadro 

negro ou branco, giz ou marcador para quadro branco. 
5
 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, das 12:30 as 13:30, para almoço.  



21/11/2018 

7:30 Julgamento dos recursos da Prova Escrita. 
Sala de Permanência 

dos Professores 

8:45 Divulgação do resultado definitivo da Prova Escrita. 
Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

9:00 Realização da Prova Didática. 
Campos Carreiros, 
pav. 4, sala 4115 

após o término 
da prova 
didática. 

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 dos 
candidatos aprovados, definitivamente, na Prova Escrita. 

Secretaria do ICEAC e 
após site da PROGEP 

22/11/2018  
Interposição de recursos do resultado do Exame de Títulos e 
da Prova Didática. 

http://progep.furg.br/
bin/edital/index.php 

23/11/2018 

9:00 
Julgamento dos recursos do resultado do exame de títulos e 
da prova didática. 

Sala de Permanência 
dos Professores 

16:00 
Divulgação do resultado definitivo do exame de títulos e da 
prova didática. 

Secretaria do ICEAC 
e site da PROGEP 

17h30min 
Apuração das notas finais e divulgação do resultado final do 
concurso. 

Secretaria do ICEAC 
e site da PROGEP 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Professor Doutor Altamir da Silva Souza 
Presidente da Banca Examinadora 

 
 
 
 

Rio Grande, 29 de agosto de 2018. 


