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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
Local onde se desenvolverão as atividades: Sala de Reuniões do LOG, Av. Itália, Km 8, Campus Carreiros FURG. 

 
Data Horário Atividade 

6/AGO/2019  17h Homologação das inscrições, divulgação das inscrições 
homologadas, início do prazo para interposição de recurso 

9/AGO/2019 14h Análise dos recursos  

10/AGO/2019  17h Divulgação do resultado dos recursos   

 
 9h Registro da presença dos candidatos 

 9h10min 

 
Organização dos grupos – por ordem de inscrição – para a 
prova didática; entrega dos currículos documentados  
 

2/SET/2019  
9h15min 

 
Sorteio do ponto do grupo I 
 

 14h Sorteio do ponto do grupo II 

3/SET/2019  
9h Sorteio do ponto do grupo III 

9h15min – 17h Realização prova didática dos grupos I e II 

4/SET/2019 9h – 12h Realização prova didática dos grupos III 

5/SET/2019 14h Divulgação do resultado preliminar da prova didática 

6/SET/2019  Prazo para interposição de recursos do resultado 
preliminar da prova didática. 

9/SET/2019 

14h 
 
Julgamento de recursos – Prova Didática 
 

17h 
 
Divulgação do resultado definitivo da prova didática. 
 

10 e 11/SET/2019  
 

9h – 17h 
 

Prova de títulos 

12/SET/2019 
 

14h 
 

Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos 

13/SET/2019  

 
Prazo para interposição de recursos do resultado 
preliminar da prova de títulos. 
 

 
16/SET/2019 
 

14h Julgamento de recursos – Prova de títulos 



 
 
16/SET/2019 
 
 

17h 
 

Divulgação do resultado definitivo da prova de títulos; 
Divulgação do resultado definitivo da seleção 

 
Observações: 
 
- (*) Trazer documento atualizado e válido de identidade com foto; 
- Todas as atividades serão desenvolvidas no LOG – Laboratório de Oceanografia Geológica, no Campus 
Carreiros da FURG; 
- A pontualidade em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado é condição para a permanência no 
certame; 
- Será sorteado um ponto por grupos, que serão organizados pela ordem de inscrição exatamente 24 horas antes 
da realização da primeira prova didática de cada grupo. A ordem de realização da prova obedecerá à ordem de 
inscrição no concurso, que será divulgada com a homologação das inscrições.  
- Os candidatos terão 30 (trinta) minutos para a realização da prova didática. As provas iniciarão de 40 (quarenta) 
em 40 (quarenta) minutos. 

 


