
 
 
 

 
 
 

 

 

Matéria (s): Gestão Ambiental de Empreendimentos I, Gestão Ambiental de 
Empreendimentos II, Auditoria e Certificação Ambiental, Introdução à Gestão 
Ambiental, Legislação Ambiental. (para atuar no Campus de São Lourenço do Sul) 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividade Data Horário Local 

Divulgação preliminar das 
inscrições homologadas e 

cronograma das atividades. 
09/01/2023  http://progep.furg.br/ 

bin/edital/index.php 

Início do período de Interposição de 
recurso referente às inscrições 

homologadas e Banca 
Examinadora. 

10/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

Período de julgamento dos recursos 
e publicação do resultado da 

Interposição de Recursos referentes 
à homologação de inscrições e da 

Banca Examinadora 

11/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

Início da seção da prova didática – 
envolvendo o registro dos 

candidatos para fins de realização 
da prova. 

Todos os candidatos homologados 
deverão estar presentes nesta 

etapa. 

18/01/2023 8h00 

Prédio 3 do Campus da  
FURG em São Lourenço 

do Sul 
 

Sala 3202 
 

Av. Marechal Floriano, 
1290, Centro, São 
Lourenço do Sul. 

 

Sorteio público de 1 (um) ponto 
comum para o primeiro grupo de 

candidatos* 
18/01/2023 8h30 

Apresentação e início da Prova 
Didática de todos os candidatos do 

primeiro grupo 
19/01/2023 8h15 

Prédio 3 do Campus da  
FURG em São Lourenço 

do Sul 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA 

EDITAL Nº 24 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 

PROCESSO No 23116.004019/2022-47 

 

 

 



Início da Prova Didática – 
Candidato 1 

19/01/2023 8h30 
 

Sala 3202 
 

Av. Marechal Floriano, 
1290, Centro, São 
Lourenço do Sul. 

 

Início da Prova Didática – 
Candidato 2 

19/01/2023 9h30 

Início da Prova Didática – 
Candidato 3 

19/01/2023 10h30 

Início da Prova Didática – 
Candidato 4 

19/01/2023 11h30 

Publicação do resultado preliminar 
da Prova Didática 

19/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

Período de Interposição de recurso 
referente à Prova Didática 20/01/2023  

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

Análise dos recursos da Prova 
Didática e publicação do resultado 

final da Prova Didática. 
23/01/2023  

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

Período para inserção no sistema 
dos títulos apresentados para o 

EXAME DE TÍTULOS 
24/01/2023 

0h – 
23h59 

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

Divulgação do resultado preliminar 
do Exame de Títulos  

25/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

Início do período de Interposição de 
recurso referente ao Exame de 

Títulos 
26/01/2023  

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

Período de julgamento dos recursos 
protocolados sobre o Exame de 
Títulos e divulgação do resultado 

definitivo do Exame de Títulos 

27/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

Divulgação do RESULTADO FINAL 
do concurso 

27/01/2023  
http://progep.furg.br/ 
bin/edital/index.php  

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Para a realização das provas será exigida a apresentação do documento de 

identificação do candidato utilizado na sua inscrição. 

2. Todas as atividades serão realizadas na Sala Sala 3202, do Prédio 3 do Campus da 

FURG em São Lourenço do Sul/RS, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, n° 

1290. 

3. Da relação de pontos organizados pela Comissão Examinadora será sorteado um 

ponto para cada grupo de candidatos, havendo reposição do ponto sorteado para 

sorteios posteriores. 



4. A ordem de realização da prova didática obedecerá a ordem de inscrição dos 

candidatos. O primeiro grupo* será composto por quatro (4) candidatos. O segundo 

grupo** será composto por cinco (5) candidatos. O terceiro grupo*** será composto por 

dois (2) candidatos.  

5. Para a realização da prova didática será disponibilizado ao candidato os seguintes 

recursos: projetor multimídia, computador, quadro branco e pincel ou quadro negro e 

giz. Itens adicionais a serem utilizados na prova didática são de responsabilidade do 

candidato.  

6. 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 

Processo Seletivo, em período definido no cronograma das atividades do processo 

seletivo.  

7. Todos os resultados serão divulgados no site da PROGEP: 

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

8. O cronograma poderá ser alterado em função de casos especiais, do número de 

candidatos presentes no início das atividades e da interposição de recursos.  

 

 

São Lourenço do Sul, 18 de janeiro de 2023. 

 

 

Prof. Dra. Juliana Prevedello – IO/FURG (Presidente); 

 

Prof. Dra. Karina Kammer Attisano – IO/FURG; 

 

Prof. Dra. Ana Silvia Rolon – ICB/FURG. 

 

(a via original encontra-se assinada) 

 

 


