DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

14/04/2022

14h

Divulgação do resultado do Exame de Títulos

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

14/04/2022

14h às 17h

Período para interposição de recurso referente aos
resultados da Prova Didática e Exame de Títulos

Auditório João Rocha
IO/FURG
http://progep.furg.br
/bin/edital/index.php

15/04/2022

12h

Divulgação do resultado definitivo da Prova Didática
e do Exame de Títulos

Auditório Prof. João
Rocha IO – FURG
Campus Carreiros /
http://progep.furg.br
/bin/e
dital/index.php

15/04/2022

12h30min

Apuração das notas finais e divulgação do resultado

Auditório Prof. João
Rocha IO – FURG
Campus Carreiros /
http://progep.furg.br
/bin/e
dital/index.php

Observações:
(*) O envio do material destinado ao exame de títulos deverá ser realizado por meio eletrônico no
endereço http://progep.furg.br/bin/edital/index.php, junto ao edital do Concurso Público. O candidato
deve apresentar os documentos comprobatórios do CV paginados, organizados na ordem em que são
mencionados no CV, além de serem identificados pelas suas categorias, de acordo com a Tabela de
pontuação do exame de títulos. Os arquivos deverão ser enviados em formato PDF, sendo um único
arquivo de até 50MB para cada uma das quatro categorias a seguir: Grau acadêmico; Produção
científica; Experiência docente; e Experiência profissional não docente.
(**) Apesar da entrega da apresentação da aula didática à banca, os candidatos poderão trazer seu
próprio notebook para a apresentação de suas aulas, mas o arquivo a ser utilizado é o mesmo entregue
no início das atividades do dia, às 8h10min. 1) A Prova Didática seguirá a ordem dos inscritos; 2) A
apresentação da Prova Didática é vedada aos demais participantes; 3) A Prova Didática de cada
candidato, com duração de 50 (cinquenta) minutos, será gravada para efeito de registro e avaliação. Todas as atividades relativas ao concurso serão desenvolvidas no Auditório João Rocha do Instituto de
Oceanografia. Av. Itália, Km 8, Campus Carreiros. - Qualquer alteração neste cronograma será publicada
no site da PROGEP-FURG - O candidato que não alcançar a nota mínima 7,0 (sete) em uma das provas
(escrita ou didática) será automaticamente desclassificado. Em caso de desclassificação na prova escrita,
os horários para a prova didática serão reajustados para a apresentação em sequência contínua,
observando a ordem de inscrição; - Dentre os candidatos classificados com nota final apurada, serão
considerados aprovados, em ordem decrescente de notas, os candidatos com maior nota final, até o
limite de 3 (três) candidatos. - A divulgação dos resultados parciais e finais será disponibilizada na
Secretaria do IO–FURG, localizada no mesmo prédio do Auditório Prof. João Rocha, no Campus
Carreiros. - As etapas elencadas a seguir implicam na presença obrigatória dos candidatos no local
designado às atividades do concurso: I – Sorteio do ponto da Prova Escrita, comum a todos os

candidatos; II – Realização da Prova Escrita; III – Leitura Pública das Provas Escritas; IV – Divulgação do
resultado preliminar das Provas Escritas; V – Sorteio do ponto da Prova Didática.

