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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS
DATA

08/10/2020

08/10/2020

14/10/2020

15/10/2020

16/10/2020

16/10/2020

HORÁRIO

ATIVIDADE

ENDEREÇO

Quinta-feira

Até as
17h30min

Divulgação do Cronograma de Atividades
Específicas do Processo Seletivo e dos Pontos da
Prova Didática.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

Quinta-feira

Até às
17h30min

Anexo 1 - Divulgação de grupos, turnos, ordem de
apresentação, endereço eletrônico da sala virtual,
datas e horários para a realização da prova didática.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

16h

Sorteio do ponto da prova didática a ser realizada no
dia 16/10 para candidatos do Grupo 1 (turno da
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
manhã) e Grupo 2 (turno da tarde), conforme a
relação divulgada em 08/10/2020 no Anexo 1.

Quinta-feira

16h

Sorteio do ponto da prova didática a ser realizada no
dia 17/10, para candidatos do Grupo 3 (turno da
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
manhã) e Grupo 4 (turno da tarde), conforme a
relação divulgada em 08/10/2020 no Anexo 1.

Sexta-feira

07h50min
às
08h14min

Registro de presença de todos os candidatos do
Grupo 1, nos termos dos itens 5.5 e 5.6 do Edital.

8h14min

Encerramento do registro de presença, não sendo
mais permitido o acesso à sala, de candidatos que não https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
tenham feito o registro.

Quarta-feira

Sexta-feira

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024

16/10/2020

Sexta-feira

8h15min

Realização da sessão de provas didáticas dos
candidatos do Grupo 1, conforme a ordem divulgada https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
em 08/10/2020 no Anexo 1.

16/10/2020

Sexta-feira

13h50min
às
14h14min

Registro de presença de todos os candidatos do
Grupo 2, nos termos dos itens 5.5 e 5.6 do Edital.

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024

16/10/2020

Sexta-feira

14h14min

Encerramento do registro de presença, não sendo
mais permitido o acesso à sala, de candidatos que não https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
tenham feito o registro.

16/10/2020

Sexta-feira

14h15min

Realização da sessão de provas didáticas dos
candidatos do Grupo 2, conforme a ordem divulgada https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
em 08/10/2020 no Anexo 1.

Sexta-feira

07h50min
às
08h14min

Registro de presença de todos os candidatos do
Grupo 3, nos termos dos itens 5.5 e 5.6 do Edital.

17/10/2020

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024

17/10/2020

Sábado

8h14min

Encerramento do registro de presença, não sendo
mais permitido o acesso à sala, de candidatos que não https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
tenham feito o registro.

1710/2020

Sábado

8h15min

Realização da sessão de provas didáticas dos
candidatos do Grupo 3, conforme a ordem divulgada https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
em 08/10/2020 no Anexo 1.

Sábado

13h50min
às
14h14min

Registro de presença de todos os candidatos do
Grupo 4, nos termos dos itens 5.5 e 5.6 do Edital.

14h14min

Encerramento do registro de presença, não sendo
mais permitido o acesso à sala, de candidatos que não https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
tenham feito o registro.

17/10/2020

17/10/2020

Sábado

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024

17/10/2020

17/10/2020

Sábado

Sábado

19/10/2020 Segunda-feira

14h15min

Realização da sessão de provas didáticas dos
candidatos do Grupo 4, conforme a ordem divulgada https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024
em 08/10/2020 no Anexo 1.

Até as
17h30min

Envio do curriculum vitae e dos documentos
comprobatórios para o Exame de Títulos, nos termos
do item 5.8 do Edital, e do Artigo 2 Parágrafo  do
Ato Executivo 44/2020.

Até 12h

Divulgação do resultado da Prova Didática e inicio
do prazo para recursos referentes ao resultado.

E-mail para envio:
escola.de.engenharia@furg.br

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

Fim do prazo para recursos referentes ao resultado da
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
Prova Didática.

20/10/2020

Terça-feira

Até às 12h

21/10/2020

Quarta-feira

12h

Divulgação do resultado dos recursos referentes ao
resultado da Prova Didática.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

21/10/2020

Quarta-feira

12h

Realização do Exame de títulos para os candidatos
aprovados na Prova Didática.

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-2397202024

22/10/2020

Quinta-feira

12h

Divulgação do Resultado do Exame de Títulos e
inicio do prazo para recursos.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

23/10/2020

Sexta-feira

12h

Fim do prazo para recursos referentes ao resultado do
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
Exame de Títulos.

26/10/2020 Segunda-feira

Até as 12h

Divulgação do resultado dos recursos referentes ao
resultado do Exame de Títulos.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php

26/10/2020 Segunda-feira

Até as 16h

Apuração e divulgação do resultado do concurso.

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
Rio Grande, 09 de outubro de 2020.
____________________________________
Prof. Dr. Antonio Domingues Brasil
Presidente da Banca Examinadora

