SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO – A, CLASSE A, NÍVEL 1,
40 HORAS SEMANAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
ÁREA DO CONHECIMENTO: Geografia
EDITAL Nº 14 – CONCURSO PÚBLICO, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI - Telefone: (53) 3293.5076 –
ichi.administrativa@furg.br
Área do conhecimento: Geografia Humana
PROCESSO Nº 23116.007382/2019-19

Matéria(s)/Disciplina(s): Geografia da População; Metodologia da Pesquisa Científica; História do
Pensamento Geográfico; Geografia Cultural; Estudos Avançados em Geografia I, Estudos Avançados em
Geografia II; Projeto em Geografia; Trabalho de Conclusão de Curso; Estágio de Bacharelado; Tópicos
Especiais em Geografia Humana.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO
DATA OU
PERÍODO

HORÁRIO

19∕11∕2019

19 horas

19∕11∕2019

19 horas

20 e
21∕11∕2019

Entre
00h01min de
20/11∕2019 e
às 23h59min
de 21∕11∕2019
00h01min às
23h59min
19 horas

20∕11∕2019
22∕11∕2019
22∕11∕2019

LOCAL

ATIVIDADE

Secretaria do ICHI e
Página da PROGEP*
Secretaria do ICHI e
Página da PROGEP*
Página da PROGEP*

Divulgação da homologação das inscrições.

Página da PROGEP*

Prazo para interposição de recurso.

Secretaria do ICHI e
Página da PROGEP*
Secretaria do ICHI e
Página da PROGEP*

Divulgação do resultado do julgamento do(s) pedido(s)
de impugnação.
Divulgação do resultado do julgamento do(s)
recurso(s).

Divulgação do cronograma de atividades específicas
do concurso.
Prazo para apresentação de impugnação.

REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA EENTREGA DO MATERIAL PARA O EXAME DE TÍTULOS
02∕03∕2020

8 horas
8horas e 30
minutos

Local: a ser definido
Local: a ser definido

8 horas 35
minutos
12 horas e 35
minutos: final da
prova escrita

Local: a ser definido

14 horas e 35
minutos até 18
horas e 35
minutos

Local: a ser definido

Local: a ser definido

Identificação e registro de presença dos candidatos.
Sorteio do ponto da prova escrita, comum a todos os
candidatos. É vedado o uso de qualquer material de
consulta.
Realização da prova escrita, de caráter eliminatório,
com peso 5 (cinco).
Ao término da prova, na presença do candidato se este
o desejar, a mesma será reprografada para cada
membro da banca 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.
Julgamento da prova escrita, ocorrendo primeiramente
a leitura do original, pelo candidato, em sessão pública,
sendo esta acompanhada pelos membros da banca.
Serão atribuídas por cada membro da banca notas de
0 a 10, com uma casa decimal.
A leitura da prova obedecerá a ordem de inscrição dos
candidatos.
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03∕03∕2020

04∕03∕2020

05∕03∕2020

09∕03∕2020

8 horas e 30
minutos: reinício
da leitura da
prova escrita.
Leitura até a
última prova
escrita.
00h01min às
23h59min

Leitura pública das notas de todos os candidatos.
Página da PROGEP e
Secretaria do ICHI,
até as 20 horas

Divulgação do resultado preliminar das notas da prova
escrita.
Entrega do material destinado ao exame de títulos
pelos candidatos aprovados na prova escrita

Página da PROGEP*

Prazo para interposição de recurso referente à prova
escrita.

10 horas

Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Página da PROGEP*

10 horas

Página da PROGEP*

8 horas

Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Divulgação: Página
da PROGEP*

14 horas

Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Divulgação: Página
da PROGEP*

Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) à prova
escrita.
Divulgação do resultado do(s) julgamento(s) do(s)
recurso(s) referente(s) à prova escrita.
Divulgação do resultado definitivo das notas da prova
escrita.
Obs.: 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).
Sorteio do ponto da prova didática Turma 1*.
Obs: A Turma 1 será composta por 05 candidatos
classificados e obedecendo ao critério da ordem de
inscrição de cada candidato.
Sorteio do ponto da prova didática Turma 2*.
Obs: A Turma 2 será composta por 05 candidatos
classificados e obedecendo ao critério da ordem de
inscrição de cada candidato.

8h30 às 9h

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA E DO EXAME DE TÍTULOS
Data
10∕03∕2010

11∕03∕2020

8 horas

Local: a ser definido

8 horas

Local: a ser definido

14 horas

Local: a ser definido

14 horas

Local: a ser definido

Logo após o
término do
julgamento da
última prova
didática
00h01min às
23h59min

Registros das presenças dos candidatos da Turma 1 e
de outros presentes.
Realização da prova didática, eliminatória, com peso 5
(cinco), dos candidatos da Turma 1.
Obs.: 1) obedecerá ao critério da ordem de inscrição de
cada candidato; 2) sessão pública, vedada aos demais
candidatos do concurso; 3) a prova didática de cada
candidato será gravada para efeito de registro e
avaliação e terá duração de 50 (cinquenta) minutos.
Registros das presenças dos candidatos da Turma 2 e
de outros presentes.
Realização da prova didática, eliminatória, com peso 5
(cinco), dos candidatos Turma 2.
Obs.: 1) obedecerá ao critério da ordem de inscrição de
cada candidato; 2) sessão pública, vedada aos demais
candidatos do concurso; 3) a prova didática de cada
candidato será gravada para efeito de registro e
avaliação e terá duração de 50 (cinquenta) minutos.
Julgamento da prova didática, ocorrendo
concomitantemente à apresentação de cada candidato.
Serão atribuídas por cada membro da banca notas de
0 a 10, com uma casa decimal.
Leitura pública das notas de todos os candidatos.

Página da PROGEP*

Divulgação do resultado preliminar das notas da prova
didática.

Página da PROGEP*

Prazo para interposição de recurso referente à prova
didática.
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Data
11∕03∕2020

12∕03∕2020
13/03∕2020

8h30-10horas
10 horas e 15
minutos
17 horas

Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Página da PROGEP*

Realização do exame de títulos, de caráter
classificatório, com peso 5 (cinco).
Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) à prova
didática.
Divulgação do resultado preliminar do exame de títulos.

17 horas

Página da PROGEP*

Divulgação do resultado definitivo da prova didática.

00h01min às
23h59min
8-9 horas

Página da PROGEP*

Prazo para interposição de recurso referente ao exame
de títulos.
Julgamento do(s) recurso(s) referente(s) ao exame de
títulos.
Divulgação do resultado final do exame de títulos.

10 horas

Prédio do ICHI: Sala
de Reuniões
Página da PROGEP*

11 horas

Página da PROGEP*

Apuração e divulgação das notas finais dos candidatos
aprovados.

*Endereço eletrônico:http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, junto ao Edital do Concurso Público.
*Turmas 1 e 2: De acordo com a Deliberação 077/2015, Art.17, § 8º, caso haja mais de 10
candidatos classificados para a prova didática o cronograma será refeito considerando o número
total de classificados.

César Augusto Avila Martins(Presidente)

Solismar Fraga Martins (Membro)

Jefferson Rodrigues dos Santos (Membro Externo)

Obs.: a via original encontra-se assinada.

