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ÁREA DO CONHECIMENTO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Relação de atividades por dia de concurso: 

 

- Dia 08 de abril de 2019 (segunda-feira): 

FASE HORARIO ATIVIDADE LOCAL 

1 7h45min. Abertura da sala, identificação e registro da 

presença dos candidatos e preparação para o 

sorteio do ponto.  

 

 

 

 

 

 

Mini auditório da 

Escola de Engenharia 

2 8h  Fechamento da porta da sala, sorteio do ponto da 

prova escrita e distribuição das provas referentes 

ao ponto sorteado.  

 

3 8h15min Início da prova escrita, com duração máxima de 4 

(quatro) horas, sendo vedado o uso de qualquer 

material de consulta.  

Ao término da prova por um candidato e na 

presença do mesmo, se este o desejar, a mesma 

será reproduzida em três copias e, tanto o original 

quanto as cópias serão depositados em envelopes 

individualizados, lacrados e rubricados pela 

Banca, e pelo candidato quando este o desejar, 

ficando reservados até o momento da leitura 

pública da prova. 

  

4 12h15min  Término, impreterivelmente, da prova escrita.  

5 14h15min. Leitura pública pelos candidatos, das respectivas 

provas escritas.  

. 

6 Ao término da 

fase 5 

Divulgação do resultado preliminar da prova 

escrita. 

 

Mural da Escola de 

Engenharia 

 

7 Ao término da 

fase 6 

Sorteio do único ponto da prova didática. 

 

 

Mini auditório da 

Escola de Engenharia 8 Ao término da 

fase 7 

Entrega, por parte dos candidatos, do curriculum 

vitae documentado para o exame de títulos. 
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- Dia 09 de abril de 2019 (terça-feira): 

FASE HORARIO ATIVIDADE LOCAL 

1 Das 9h às  

23h59min  

Dia reservado à interposição de recursos 

referentes ao resultado da prova escrita. O 

recurso é exclusivamente por meio eletrônico. 

 

https://progep.furg.br/ 

2 10h Exame de títulos. 

 

Laboratório de 

Produção da EE. 
 

 

- Dia 10 de abril de 2019 (quarta-feira): 

FASE HORARIO ATIVIDADE LOCAL 

1 9h Julgamento dos recursos referentes ao resultado 

da prova escrita. 

Laboratório de 

Produção da EE. 

2 Ao término da 

Fase 1 

Divulgação do resultado definitivo da prova 

escrita. 

. 

Mural da Escola de 

Engenharia 

https://progep.furg.br/ 

 

3 13h Início da prova didática, conforme ordem de 

inscrição dos candidatos. 

 

Mini auditório da 

Escola de Engenharia 

4 Ao término da 

fase 3 

Divulgação do resultado preliminar da prova 

didática.  

 

Mural da Escola de 

Engenharia 

 

5 Ao término da 

fase 4 

Divulgação do resultado preliminar do exame 

de títulos dos candidatos aprovados, 

definitivamente, na prova escrita.  

 

Mural da Escola de 

Engenharia 

 

 

 

 

- Dia 11 de abril de 2019 (quinta-feira): 

FASE HORARIO ATIVIDADE LOCAL 

1 Das 9h às  

23h59min 

Dia reservado à interposição de recursos 

referentes ao resultado do exame de títulos e à 

interposição de recursos referentes ao resultado 

da prova didática. O recurso é exclusivamente 

por meio eletrônico. 

 

https://progep.furg.br/ 
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- Dia 12 de abril de 2019 (sexta-feira): 

FASE HORARIO ATIVIDADE LOCAL 

1 9h Julgamento dos recursos referentes ao resultado 

do exame de títulos e ao resultado da prova 

didática.  

Laboratório de 

Produção da EE. 

2 Ao término da 

fase 1 

Divulgação do resultado definitivo do exame de 

títulos e do resultado definitivo da prova 

didática. 

 

Mural da Escola de 

Engenharia 

https://progep.furg.br

/ 

 

3 Ao término da 

fase 2 

Apuração das notas finais e divulgação do 

resultado final do concurso.  

 

Mini auditório da 

Escola de Engenharia 

Mural da Escola de 

Engenharia 

https://progep.furg.br

/ 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande, 21 de março de 2019. 
 

Prof. Dr. Antônio Domingues Brasil 
Presidente 

 


