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EDITAL Nº 10/2021 
 

PROCESSO Nº 23116.000429/2021-38 
 

Área do conhecimento: Engenharia Química  
Matéria(s)/Disciplina(s): Análise e Projeto de Processos I, Análise e Projeto de Processos II, 

Planejamento e Avaliação Econômica de Projeto Industrial Químico, Termodinâmica I, 
Termodinâmica II, Petroquímica, Projeto de Graduação em Engenharia Química e Introdução à 

Engenharia Química 

 
CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 

Dia Hora Atividades  

21/02/2022 
Segunda-feira 

08h00min Verificação da documentação A prova escrita iniciar-se-á 
imediatamente após o sorteio de 1 

(um) ponto comum a todos os 
candidatos e terá duração de quatro 

horas. Na Prova Escrita não será 
admitida a consulta a qualquer tipo 

de material, impresso ou digital. 

08h30min 
Sorteio do ponto da prova 

escrita 

08h30min 
às 

12h30min 
Realização da prova escrita 

15h00min 
às 

18h00min 

Seção Pública: Leitura da 
Prova Escrita 

A leitura da prova obedecerá a 
ordem de inscrição dos 

candidatos 

22/02/2022 
Terça-feira 

08h00min 
às 

12h00min 

Seção Pública: Leitura da 
Prova Escrita 

A leitura da prova obedecerá a 
ordem de inscrição dos 

candidatos 

13h30min 
Divulgação do resultado 

preliminar da prova escrita 

Somente os 10 candidatos 
classificados com nota superior ou 

igual a 7 deverão entregar o material 
destinado ao exame de títulos. 

13h30min 
às 

23h59min 

Entrega do material destinado 
ao exame de títulos. 

Os candidatos reprovados no 
resultado preliminar da Prova Escrita 

e que desejarem ingressar com 
recurso do referido resultado 
deverão entregar o material 

destinado ao exame de títulos 

23/02/2022 
Quarta-feira 

 

Período destinado a 
interposição de recurso do 

resultado preliminar da Prova 
Escrita 

 

 
Realização do exame de 

títulos pela banca 
examinadora 

 

08h00min 
Sorteio do ponto da Prova 

Didática 

Será sorteado de 1 (um) ponto 
comum a todos os candidatos. Os 

candidatos reprovados no resultado 
preliminar da Prova Escrita e que 

desejarem ingressar com recurso do 
referido resultado deverão participar 

do sorteio do ponto 

24/02/2022 
Quinta-feira 

07h30min 
Julgamento dos recursos da 

Prova Escrita 
 

08h00min 
Divulgação do resultado 

definitivo da Prova Escrita 
 

08h10min 
Entrega de material usado na 
prova didática e divulgação 

Todos os candidatos aprovados na 
prova escrita deverão apresentar-se 
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dos horários das provas 
didáticas de cada candidato 
aprovado para esta etapa. 

às 8h10min e, obrigatoriamente, 
entregar para a Banca Examinadora 

todo o material que será utilizado 
durante a realização da prova 

didática. A ordem da prova 
obedecerá a ordem de inscrição dos 
candidatos e será divulgada para os 
candidatos. O cronograma da prova 
didática pode sofrer alterações de 

acordo com o número de candidatos 
aprovados para esta etapa. 

08h30min 
Realização da prova didática – 

Enrique Chaves Peres 

09h30min 
Realização da prova didática – 
Cassandra Dalle Mulle Santos 

10h30min 
Realização da prova didática – 

Nauro da Silveira Junior 

11h30min 
Realização da prova didática – 
Andressa Neves Marchesan 

13h30min 
Realização da prova didática – 

Débora Pez Jaeschke 

14h30min 
Realização da prova didática – 

Joana Bratz Lourenço 

20h30min 
Divulgação do resultado 

preliminar da prova didática e 
do exame de títulos. 

 

25/02/2022 
Sexta-feira 

 

Período para interposição de 
recurso do resultado 

preliminar da prova didática e 
do exame de títulos. 

 

28/02/2022 
Segunda-feira 

08h30min 
Julgamento dos resursos dos 
resultados da prova didática e 

exame de títulos 
 

10h30min 
Divulgação do resultado 

definitivo da prova didática e 
do exame de títulos 

 

12h00min 
Divulgação do resultado final 

do concurso público. 
 

OBSERVAÇÕES: Todas as atividades do concurso serão realizadas no Campus Carreiros, Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG. Os locais de prova serão divulgados posteriormente no endereço eletrônico: 
https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
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