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DATA HORA ATIVIDADE 

 

 

 
07/03/2022 

(segunda-feira) 

 

08h 
Verificação da 

Documentação 

 
 

A prova escrita será iniciada imediatamente 

após o sorteio do ponto, o qual será comum a 

todos os candidatos e terá a duração de no 

máximo 4 horas. Na prova escrita não será 

admitida a realização de consulta a qualquer 

tipo de material, impresso ou digital. 

 
08h e 30min 

Sorteio do ponto da prova 

escrita 

08h e 30min às 12h 

e 30min 

 
Realização da prova escrita 

 
07/03/2022 

(segunda-feira) 

 
 

14h às 18h 

 
Sessão Pública de Leitura 

da Prova Escrita 

 
O cronograma da Sessão Pública de Leitura da 

Prova Escrita obedecerá a ordem de inscrição 

dos candidatos 

08/03/2022 

(terça-feira) 

08h às 12h 

13h e 30min às 17h 

e 30min 

 
Sessão Pública de Leitura 

da Prova Escrita 

O cronograma da Sessão Pública de Leitura da 

Prova Escrita obedecerá a ordem de inscrição 

dos candidatos 

 
09/03/2022 

(quarta-feira) 

08h às 12h 

13h e 30min às 17h 

e 30min 

 
Sessão Pública de Leitura 

da Prova Escrita 

O cronograma da Sessão Pública de Leitura da 

Prova Escrita obedecerá a ordem de inscrição 

dos candidatos 

 

10/03/2022 

(quinta-feira) 

 

       
     12h 

Divulgação do resultado 

preliminar da prova escrita 

no mural da secretaria da 

Escola de Enfermagem 

(EEnf) 

Somente os 10 primeiros candidatos 

classificados com nota igual ou superior a 7,0 

deverão entregar o material destinado ao 

exame de títulos. 

11/03/2022 

(sexta-feira) 

A partir das 10h  

sexta-feira 
 

Até às 23h e 59min 
do sábado 

Período destinado   

interposição de recurso 

do resultado da prova 

escrita. 

O candidato         recorrer da decisão da 

Banca Examinadora, exclusivamente por meio 

eletrônico, disponível no endereço: 

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

conforme edital do concurso público. 

 

 
11/03/2022 a 

12/03/2022 

 

(Sexta-feira e Sábado) 

 
A partir das 10h de 

sexta-feira 

 

Até às 10h do 

sábado 

 
Entrega do material 

destinado ao exame de 

        (Em acordo com a 

tabela divulgada pela 

EEnf) 

                                              

posição na prova escrita, incluindo os 

empatados, serão classificados para a prova 

didática. 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.  
O material destinado ao exame de títulos deve 
ser enviado pelo link: 
https://progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_e
dital=622&historico=false  

O envio do material destinado ao exame de         deverá ser realizado por meio eletrônico, no endereço: 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, conforme edital do concurso público. 

                                                                                                                          

                                                   ência docente; e Experiência profissional não docente, outras atividades 

       -             atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas. 

Os candidatos deverão organizar o currículo e os arquivos seguindo a lista de itens pontuados para esta vaga. 
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DATA HORA ATIVIDADE 

 
 

14/03/2022 

(segunda-feira) 

 

 
08h 

 
 

Sorteio do ponto da prova 

didática 

                                             
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. 

08h e 30min às 18h Análise dos títulos pela banca examinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15/03/2022 

(terça-feira) 

07h e 30min Julgamento dos recursos do resultado da prova escrita 

08h Divulgação do resultado definitivo da prova escrita 

 

 

 

 
 

08h e 10min 

 

 

Entrega de material que 

será usado na prova 

didática e divulgação dos 

horários das provas 

didáticas dos candidatos 

aprovado para esta etapa. 

Todos os candidatos aprovados na prova 

                          -                    

obrigatoriamente, entregar para a Banca 

Examinadora todo o material que       

utilizado durante a realização da prova 

didática. 

O cronograma da realização da prova didática 

obedecerá a ordem de inscrição e será 

divulgado para os candidatos. O cronograma 

da prova didática está sujeito a alterações, 

caso exista empate              posição. 

 

 

 

 
8h e 30min às 

19h e 30min 

 

 

 

 
Realização da prova 

didática 

 

8h e 30min – candidato 1. 

9h e 30min – candidato 2. 

10h e 30min – candidato 3. 

11h e 30min – candidato 4. 

13h e 30min – candidato 5. 

14h e 30min – candidato 6. 

15h e 30min – candidato 7. 

16h e 30min – candidato 8. 

17h e 30min – candidato 9. 

18h e 30min – candidato 10. 

 

 
16/03/2022 

(quarta-feira) 

10h 
Divulgação do resultado preliminar da prova didática e do exame de títulos, 

na Secretaria da EENF. 

 
 

10h às 18h 

                    

interposição de recurso dos 

resultados da prova 

didática e do exame de 

títulos. 

O candidato         recorrer da decisão da 

Banca Examinadora, exclusivamente por meio 

eletrônico, disponível no endereço: 

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

conforme edital do concurso público. 

 
 

17/03/2022 

(quinta-feira) 

08h às 12h 
Julgamento dos recursos dos resultados da prova didática e do exame de 

títulos. 

17h 
Divulgação do resultado definitivo da prova didática e do exame de títulos 

na secretaria da EEnf. 

18h 
Conclusão dos trabalhos e divulgação do resultado do concurso público na 

secretaria da EEnf. 

18/03/2022 

(sexta-feira) 
10h Divulgação do resultado do concurso público no site da PROGEP/FURG. 

             Todas as atividades do concurso serão realizadas na Área Acadêmica Prof. Newton 

Azevedo, do Campus Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. As salas de realização 

das provas serão divulgadas posteriormente no endereço eletrônico: https://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
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