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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA
Diante a impossibilidade de publicação no site da PROGEP do resultado preliminar da Prova
Didática na sexta-feira (05/04), uma vez que as provas terminarão após o horário
administrativo, o período para interposição de recursos referente a esta etapa do concurso
iniciará na segunda-feira (08/04) tão logo seja publicado na página do certame.
Deste modo, o cronograma fica alterado da seguinte forma:

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (10 candidatos no máximo)
Realização da Prova Didática,
obedecendo o critério da ordem
de inscrição – Grupo 1

05/04/2019

*
Todos
os
candidatos
habilitados para a realização da
Prova Didática que constam
como pertencentes ao Grupo 1
deverão estar presentes às 8h,
horário de início da realização
das provas. O grupos serão
divididos de acordo com a
ordem de inscrição no certame.

8h

SALA 4208
PAV. 4

Realização da Prova Didática,
obedecendo o critério da ordem
de inscrição – Grupo 2

*
Todos
os
candidatos
habilitados para a realização da
Prova Didática que constam
como pertencentes ao Grupo 1
deverão estar presentes às 8h,

15h

horário de início da realização
das provas. O grupos serão
divididos de acordo com a
ordem de inscrição no certame

Divulgação
do
resultado
preliminar da Prova Didática

08/04/2019

Logo após o
término da
prova
didática do
Grupo 2. No
Mural do IE
Publicação
oficial no site
da Progep
será no dia
08/04

Divulgação
do
resultado
preliminar do Exame de Títulos

Até as 17
horas

Período de interposição de
recurso referente à Prova
Didática e ao Exame de Títulos.

***

Através do endereço eletrônico
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

Julgamento
dos
recursos
referentes à Prova Didática e ao
Exame de Títulos.

8h

Sala de Reuniões do IE

Divulgação dos resultados da
Prova Didática e do Exame de
Títulos após recursos.

Até as 17h

Divulgação
do
Resultado
Preliminar do Certame

Até as 17h

09/04/2019

09/04/2019

Banca Examinadora
Márcio Rodrigo Vale Caetano
Simone Barreto Anadon
Caroline Terra de Oliveira
(A via original encontra-se assinada)
Rio Grande, 05 de abril de 2019

Mural do IE
www.progep.furg.br
Mural do IE
www.progep.furg.br

