
 

DATA HORA ATIVIDADE 

02/01/2023  

a 

 04/01/2023 

8h30min às 

23h:59min 

Envio dos documentos 

comprobatórios do 

Currículo para Prova de 

Títulos 

*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, 

conforme edital do concurso público. 

 

05/01/2023 

(quinta-feira) 

08h 

Entrega dos Currículos 

documentados para a prova 

de títulos 

A prova didática será iniciada após 24h do 

sorteio do ponto. 
09h e 30min 

Sorteio de um ponto comum 

a todas as candidatas para a 

prova didática. Conforme 

Edital nº9/2021. 

10h às 12h Realização prova de títulos 

06/01/2023 

(sexta-feira) 

9h às 12h     Prova Didática  
9h 30 minutos – Candidata 1 

10h 30 minutos – Candidata 2 

16h 

Divulgação do Resultado 

preliminar da prova de 

títulos e da Prova Didática 

Site da PROGEP/FURG 

07/01/2023 – 

08/01/2023 

(sábado e domingo) 

08h às 12h 

13h e 30min às 

17h e 30min 

Período destinado à 

interposição de recursos 

referente ao resultado 

preliminar da prova didática 

e de títulos. 

O candidato poderá́ 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. 

09/01/2023 

(segunda-feira) 
16h 

Divulgação do Resultado 

Final do concurso após 

análise dos recursos. 

Site da PROGEP/FURG 

*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, 

outras atividades técnico-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou artísticas. 

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

Não serão considerados títulos com data posterior a 12/03/2022. 

OBSERVAÇÕES: 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. Endereço: Rua General Osório, s/nº, 

Centro, Rio Grande. O sorteio do ponto e a realização da prova didática ocorrerá na Sala: 408 (4º Andar). 


