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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Local onde se desenvolverão as atividades: Sala de Reuniões do Instituto de Oceanografia – Prédio da
Biblioteca Setorial de Oceanologia – Campus Carreiros – Av. Itália, Km 8  

Data Horário Atividade 

06/NOV a  04/DEZ/2019  Período de inscrições 

11/DEZ/2019 14h 
Homologação das inscrições, cronograma de atividades e pontos
do concurso pelo Conselho do IO-FURG  

12/DEZ/2019
Até as 17h30min 

Publicação  da  homologação  das  inscrições,  cronograma  de
atividades e pontos do concurso pelo IO-FURG e PROGEP  

13/DEZ/2019 8h–18h Prazo para interposição de recurso da homologação das inscrições 

17/DEZ/2019
8h – 17h30min Análise de recursos da homologação das inscrições 

18h  Divulgação do resultado dos recursos  

16/MAR/2020

7h45min 
Registro da presença dos candidatos, sorteio do ponto único para a
prova escrita 

8h –12h Prova escrita sem consulta 

13h30min 
Leitura da prova escrita pelos candidatos e avaliação pela Banca,
na ordem de inscrição 

Ao final da leitura
das provas 

Divulgação do resultado preliminar  da prova escrita  (máximo 10
aprovados),  sorteio  do  ponto  da  prova  didática  e  entrega  do
material para a prova de exame de títulos. 

17/MAR/2020 8h–18h 
Prazo para interposição de recurso do resultado da prova escrita e
realização do exame de títulos. 

18/MAR/2020

7h30min – 8h30min 

Julgamento do(s) recurso(s) relativo(s) a prova escrita; divulgação
do resultado definitivo da prova escrita e entrega do material da
prova didática (apresentação em  pen–drive  e plano de aula), por
parte de todos(as) candidatos(as) aprovados(as) 

9h – 20h 
Prova  didática  dos  candidatos;  na  ordem  de  inscrição  dos  dez
candidatos aprovados.  

Ao final da prova
didática 

Divulgação dos resultados preliminares das provas didática e de
exame de títulos. 

19/MAR/2020 8h – 18h 
Prazo  para  interposição  de  recursos  dos  resultados  das  provas
didática e de exame de títulos. 

20/MAR/2020 8h–18h 

Julgamento do(s) recurso(s) das provas didáticas e de exame de
títulos;  divulgação  do  resultado  final  das  provas  didática  e  do
exame de títulos. 

Apuração das notas finais do concurso e divulgação do resultado
final. 



 
Observações: 
- Todas as atividades serão desenvolvidas na Sala de Reuniões do Instituto de Oceanografia – 
Prédio da Biblioteca Setorial de Oceanologia – Campus Carreiros;  
- O(A) candidato(a) deverá portar documento atualizado e válido de identificação com foto; 
- Todos(as) candidatos(as) deverão obrigatoriamente estar presentes no local e horários estipulados nas 

etapas em que estiverem classificados. O não comparecimento nas datas e horários estipulados 
implicará na sua eliminação; 

- A divulgação dos resultados parciais e final será disponibilizada na Secretaria do IO–FURG. 
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