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Matéria: Análise Numérica

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CONCURSO*
DATA

HORÁRIO

22/11/2021

8h00
8h15
8h30 até 12h30
15h00

ATIVIDADE

Abertura do concurso – 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.
Realização1 da Prova Escrita, de caráter eliminatório.

LOCAL

Pavilhão 2
Salas 2101 e 2102

2

Leitura pública das Provas Escritas, conforme a ordem de inscrição
dos candidatos, tendo como horário limite às 18h00 deste dia.
Excepcionalmente, este horário poderá ser ultrapassado se a leitura
da Prova Escrita, por algum candidato, estiver em andamento.
Caso a leitura das Provas Escritas dos candidatos não se encerre nesta
data, a presente sessão continuará, conforme a ordem de inscrição
dos candidatos, às 9h00 do dia 23/11/2021. Será reservado o
intervalo das 12h00 às 14h00 do dia 23/11/2021 como horário de
almoço. Excepcionalmente, este horário poderá ser ultrapassado se a
leitura da Prova Escrita, por algum candidato, estiver em andamento.
A sessão será retomada às 14h00 do dia 23/11/2021, tendo como
horário limite às 18h00 deste dia. Excepcionalmente, este horário
poderá ser ultrapassado se a leitura da Prova Escrita, por algum
candidato, estiver em andamento.
Caso a leitura das Provas Escritas dos candidatos não se encerre nesta
data, a presente seção continuará, conforme a ordem de inscrição
dos candidatos, às 9h00 do dia 24/11/2021. Será reservado o
intervalo das 12h00 às 14h00 do dia 24/11/2021 como horário de
almoço. Excepcionalmente, este horário poderá ser ultrapassado se a
leitura da Prova Escrita, por algum candidato, estiver em andamento.
A sessão será retomada às 14h00 do dia 24/11/2021, tendo como
horário limite às 18h00 deste dia. Excepcionalmente, este horário
poderá ser ultrapassado se a leitura da Prova Escrita, por algum
candidato, estiver em andamento.
Havendo necessidade, o cronograma da leitura das Provas Escritas
poderá ser alterado.

19h00

25/11/2021

Início da entrega do material destinado ao Exame de Títulos4.

Logo após o término Leitura pública das notas de todos os candidatos.
do julgamento da
Divulgação3 do resultado preliminar das Provas Escritas.
prova escrita
Até às 23h59
Período destinado à interposição de recursos do resultado da Prova

Site da PROGEP

Escrita.
26/11/2021

9h00 às 17h00

Análise dos recursos do resultado da Prova Escrita. Expediente
interno da banca examinadora.

17h10

Divulgação3 do resultado definitivo da Prova Escrita.

29/11/2021

8h30

Sorteio5 do ponto único para a prova didática.

30/11/2021

8h30

Realização da prova didática. Obedecendo a ordem de inscrição dos
candidatos,

Mini auditório do IMEF Luiz Augusto Andreoli de
Moraes
Secretaria Geral do IMEF
e site da PROGEP
Pavilhão 2
Sala 2101
Pavilhão 2
Sala 2101
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8h30 primeiro candidato
9h30 segundo candidato
10h30 terceiro candidato
11h30 quarto candidato
14h30 quinto candidato
15h30 sexto candidato
16h30 sétimo candidato
18h00 oitavo candidato
19h00 nono candidato
20h00 décimo candidato
O cronograma pode ser alterado para adequação ao número de
candidatos aprovados.
Logo após o término Leitura pública das notas da prova didática de todos os candidatos.
do julgamento da Divulgação do resultado preliminar das Provas Didáticas.
prova didática

Divulgação do resultado preliminar do Exame de Títulos.
01/12/2021

Até às 23h59

Período destinado à interposição de recursos do resultado da Prova
Didática e Exame de Títulos.

02/12/2021

9h00 às 12h

Análise dos recursos do resultado da Prova Didática e Exame de
Títulos. Expediente interno da banca examinadora

13h30

Divulgação do resultado definitivo da Prova Escrita e Exame de
títulos. Divulgação da classificação definitiva dos candidatos
aprovados do concurso.

Secretaria Geral do IMEF e
Site da PROGEP
Secretaria Geral do IMEF
e Site da PROGEP
Site da PROGEP
Mini auditório do IMEF Luiz Augusto Andreoli de
Moraes
Secretaria Geral do IMEF
e Site da PROGEP

1

Não será permitida a consulta de bibliografia, mídia eletrônica, apontamento pessoal ou qualquer outro tipo de material. A prova
escrita iniciará imediatamente após o sorteio do ponto, com duração de, no máximo, 4 horas. 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.
2
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 duas casas decimais. A
leitura da prova obedecerá a ordem de inscrição dos candidatos.
3
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) bem como todos os candidatos empatados até a décima posição serão classificados para a prova
didática. A divulgação dos resultados preliminares da prova escrita ocorrerá também na Secretaria Geral do IMEF e no site da
PROGEP.
4
A entrega será realizada de forma digital pelo link http://progep.furg.br/bin/edital/index.php e seguindo o descrito no edital. O
link ficará aberto para envio a partir das 19h00 do dia 22/11/21 até às 23h59 do dia 23/11/21. O material destinado ao Exame de
Títulos deve ser organizado seguindo a ordem descrita na TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS, divulgada no site da PROGEP. O
candidato deve sugerir no seu material a qual item do respectivo grupo, seguindo a numeração da TABELA DE VALORAÇÃO DE
TÍTULOS, pertence cada documento do material entregue.
5
A ordem de realização da prova didática obedecerá a ordem de inscrição dos candidatos.
* Orientações Gerais:
-Serão seguidos os protocolos de prevenção da COVID-19 constantes no PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG), divulgados no site da PROGEP.
- O Cronograma pode ser alterado para adequação ao número de candidatos aprovados em cada etapa do certame.
- Todas as atividades relativas ao concurso serão desenvolvidas na FURG - Campus Carreiros, Av. Itália, Km 8, Rio Grande, RS.
- Equipamentos disponíveis para a Prova Didática: quadro, giz, projetor multimídia. O computador a ser utilizado ficará a cargo do
candidato, bem como, a instalação e configuração do mesmo.
- Todas as atividades deste cronograma seguem as Normas do Concurso (Deliberação No 077 de 2015 e Ato Executivo 048/2021),
disponível no site da PROGEP www.progep.furg.br – Edital 12/2021.

Aprovado em reunião do Conselho do IMEF – Ata nº 17 /2021

