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CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR DA FURG 

EDITAL nº 02/2019 
Processo nº 23116.010472/2018-14 

 
Área do conhecimento: Zoologia.  

Matéria(s)/Disciplina(s): Ciências Naturais, Ciências Agrárias, 
Entomologia e TCC I. 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

DIA HORA ATIVIDADES 

 
 
 

29/04/2019 

 
 
 

Segunda-feira 

08:00h Apresentação dos candidatos e verificação da 
documentação. 

08:25h Sorteio do ponto da prova escrita. 

08:30h às 
12:30h 

Realização da prova escrita. 

 
 
 
 

30/04/2019 

 
 
 
 

Terça-feira 
 

07:30h Sessão pública: Leitura da prova escrita. 

18:00h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita. 

18:30h Entrega do material destinado ao exame de títulos. 
 

19:00h Sorteio do ponto da prova didática. 

 

01/05/2019 

 

Quarta-feira 

 Período destinado à interposição de recurso do resultado 
da prova escrita (online). 

Realização do exame dos títulos pela banca examinadora. 

 

 

 

02/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

08:00h Divulgação do resultado definitivo da prova escrita após o 
julgamento dos recursos do resultado da prova escrita. E 
entrega pelos candidatos do material que será utilizado na 
realização da prova didática. 

08:30h Início da realização da prova didática. 

08:30h Realização da prova didática - candidato 1. 

09:30h Realização da prova didática - candidato 2. 

10:30h Realização da prova didática - candidato 3. 



 

 

 

02/05/2019 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

11:30h Realização da prova didática - candidato 4. 

13:30h Realização da prova didática - candidato 5. 

14:30h Realização da prova didática - candidato 6. 

15:30h Realização da prova didática - candidato 7. 

16:30h Realização da prova didática - candidato 8. 

17:30h Realização da prova didática - candidato 9. 

18:30h Realização da prova didática - candidato 10. 

19:30h Divulgação do resultado preliminar da prova didática e do 
exame de títulos 

03/05/2019 

 

Sexta-feira  Período destinado à interposição de recurso dos resultados 
da prova didática e do exame de títulos (online). 

04/05/2019 

 

Sábado 09:00h Julgamento dos recursos dos resultados da prova didática 
e do exame de títulos. 

  10:30h Divulgação do resultado definitivo da prova didática e do 
exame de títulos. 

  12:00h Conclusão dos trabalhos e divulgação do resultado do 
Processo nº 23116.010472/2018-14. 

 
 

OBSERVAÇÕES:  
 

a) Todas as atividades do concurso serão realizadas na sala 3201, localizada no Prédio 3 do 
Campus de São Lourenço do Sul, Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Endereço: Av. 
Mal. Floriano Peixoto, 1290, São Lourenço do Sul, RS. 

b) A divulgação dos resultados preliminares e definitivos serão disponibilizados na portaria do 
Prédio 3. Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 1290, São Lourenço do Sul, RS. 

c) Trazer documento de identificação pessoal conforme especificado no Edital. 

d) Algumas etapas do concurso poderão ser antecipadas em caso do número de candidatos 
ser menor do que o previsto e/ou em caso de menor número de candidatos aprovados em 
etapas anteriores. 

e) Para a realização da prova didática será disponibilizado ao candidato os seguintes recursos: 
projetor multimídia, computador, quadro branco e pincel ou quadro negro e giz. Itens adicionais 
a serem utilizados na prova didática são de responsabilidade do candidato. 

f) Com relação ao Exame de Títulos, no que tange à Experiência Profissional (Docente e Não 
Docente), serão aceitos como documentos comprobatórios apenas a CTPS e/ou contrato de 
trabalho e/ou declaração/atestado de Instituição Pública. 

 


