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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO 
 

 

Onde lê-se:  
02/03/2020 14 horas e 35 

minutos até 18 
horas e 35 
minutos 

Local: Pav 03 – 
Sala 3201 

 

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. 

03/03/2020 8 horas e 30 
minutos: reinício 
da leitura da 
prova escrita. 
Leitura até a 
última prova 
escrita.  

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 

 
Leia-se:  

03/03/2020 A partir das 8 
horas e 30 
minutos: Leitura 
de todas as 
provas escritas.  

Local: Prédio do 
ICHI - Sala de 
Reuniões 

 

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. 

Leitura pública das notas de todos os candidatos. 

Entrega do material destinado ao exame de títulos pelos 
candidatos aprovados na prova escrita. 

 

Página da 
PROGEP e 
Secretaria do ICHI, 
até as 20 horas 

Divulgação do resultado preliminar das notas da prova escrita. 

 
 
 

Jefferson Rodrigues dos Santos (Presidente) 
 
 

Mário Leal Lahorgue (Membro Externo) 
 
 

Giovana Mendes de Oliveira (Membro Externo) 
 
 
 

Obs.: a via original encontra-se assinada. 


