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Cronograma de Atividades do Concurso (Alterado em 01 de outubro de 2018)

Data Horário/Local Atividade Observações

06 de julho de 
2018

Divulgação da relação dos Pontos para 
fins de sorteio nas Provas Escrita e 
Didática. 

16 de agosto de
2018

Publicação da homologação das 
inscrições e do Cronograma de 
atividades do Concurso pela PROGEP.

01 de outubro 
de 2018

8h15min
Sala: Auditório 
da EE

Sorteio do ponto da Prova Escrita, 
comum a todos os candidatos. 

8h20min
Sala: Auditório 
da EE

Realização da Prova Escrita. Não será permitida a consulta de 
bibliografia, mídia eletrônica, 
apontamento pessoal ou qualquer outro 
tipo de material. 
A prova escrita iniciará imediatamente 
após o sorteio do ponto, com duração de, 
no máximo, 4 horas.

14h00min
Sala: Auditório 
da EE

Leitura pública das Provas Escritas. A leitura pública da prova escrita 
obedecerá à ordem de inscrição dos 
candidatos e ocorrerá de forma 
sequencial. 

18h00min – 
18h30min

Intervalo

18h30min
Sala: Auditório 
da EE

Leitura pública das Provas Escritas. A leitura pública da prova escrita 
obedecerá à ordem de inscrição dos 
candidatos e ocorrerá de forma 
sequencial. 

22h50min
Sala: Auditório 
da EE

Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Escrita.

 Somente serão classificados, em ordem 
decrescente de notas, para a Prova 
Didática, os 10 (dez) primeiros candidatos
com nota igual ou superior a 7 (sete). 

Aos candidatos aprovados na Prova 
Escrita, a ordem de realização da Prova 
Didática obedecerá a ordem de inscrição.



02 de outubro 
de 2018

8h00min – 
19h10min

Prazo para interposição de recursos do 
resultado da Prova Escrita. 

Entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos (por turno de 
sorteio).

Realização do Exame de Títulos 
(atividade interna da banca).

Os documentos deverão ser entregues em 
cópias numeradas sequencialmente de 
acordo com a descrição no currículo 
Lattes.

10h30 min
Sala: Auditório 
da EE

Sorteio do ponto da Prova Didática 
(grupo da manhã). 

Entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos (candidatos que 
realizarão a prova didática no turno 
manhã, entre as posições 01 e 02).

Sorteio do ponto da Prova Didática para 
os candidatos aprovados na Prova Escrita,
por ordem de inscrição, entre as posições 
01 e 02, que realizarão a mesma no dia 
03/10/2018, no turno da manhã. 

13h30min
Sala: Auditório 
da EE

Sorteio do ponto da Prova Didática 
(grupo da tarde).

Entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos (candidatos que 
realizarão a prova didática no turno 
tarde, entre as posições 03 e 07).

Sorteio do ponto da Prova Didática para 
os candidatos aprovados na Prova Escrita,
por ordem de inscrição, entre as posições 
03 e 07, que realizarão a mesma no dia 
03/10/2018, no turno da tarde. 

19h10min 
Sala: Auditório 
da EE

 Sorteio do ponto da Prova Didática 
(grupo da noite). 

Entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos (candidatos que 
realizarão a prova didática no turno 
noite, entre as posições 08 e 10).

Sorteio do ponto da Prova Didática para 
os candidatos aprovados na Prova Escrita,
por ordem de inscrição, entre as posições 
08 e 10, que realizarão a mesma no dia 
03/10/2018, no turno da noite.

03 de outubro 
de 2018

8h00min –
10h00min

Julgamento dos recursos da Prova 
Escrita.

Até 10h20min Divulgação do resultado definitivo da 
Prova Escrita.

10h30min – 
11h20min 
Sala: N01

Prova Didática do candidato 1. 

11h30min – 
12h20min 
Sala: N01

Prova Didática do candidato 2. 

12h30min – 
13h20min

Intervalo almoço.



13h30min – 
14h20min
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 3. 

14h30min – 
15h20min 
Sala: Auditório 
da EE 

Prova Didática do candidato 4. 

15h30min – 
16h20min 
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 5.

16h30min – 
17h20min 
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 6. 

17h30min – 
18h20min 
Sala: Auditório 
da EE

 Prova Didática do candidato 7. 

18h30min – 
19h00min 

Intervalo. 

19h10min – 
20h00min 
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 8.

20h10min – 
21h00min 
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 9.

21h10min – 
22h00min 
Sala: Auditório 
da EE

Prova Didática do candidato 10.

Até 22h30min Divulgação do resultado preliminar da 
Prova Didática. 

Até 22h40min Divulgação do resultado preliminar do 
Exame de Títulos.

04 de outubro 
de 2018

8h00min – 
17h30min

Prazo para interposição de recursos do 
resultado da Prova Didática e do 
Exame de Títulos.

08 de outubro 
de 2018

9h00min – 
12h00min

Julgamento dos recursos da Prova 
Didática e do Exame de Títulos. 

Até 14h00min Divulgação do resultado definitivo da 
Prova Didática e do Exame de Títulos. 

Até 22h00min Apuração das notas finais e divulgação 
do resultado final do concurso.

Orientações Gerais: 
– Todas as atividades relativas ao concurso serão desenvolvidas no Campus Carreiros da FURG
(Av. Itália km 8 Bairro Carreiros);
– O Auditório da Escola de Engenharia (EE) está localizado no Anexo do Pavilhão 2;
– A sala N01 está localizada no corredor N do Anexo do Pavilhão 2;



–  Equipamentos  disponíveis  para  a  Prova  Didática  (realizadas  no  Auditório  da  Escola  de
Engenharia): quadro branco, canetas para quadro branco, projetor multimídia;
– Equipamentos disponíveis para a Prova Didática (realizadas na sala N01): quadro e giz, projetor
multimídia;
– O computador a ser utilizado ficará a cargo do candidato, bem como, a instalação, configuração
do mesmo e demais componentes necessários. 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;
 – O cronograma poderá ser alterado em função do número de candidatos que forem aprovados em
cada etapa;
– Todas as atividades deste cronograma seguem as Normas do Concurso (Deliberação No 77 de
2015), disponível no site da PROGEP.

Cronograma alterado devido ao número de candidatos presentes na prova escrita (conforme
cronograma aprovado em reunião do Conselho do IMEF Ata no. 13/2018)


