
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

11/05/2018 15:00 Final do Prazo para entrega da documentação comprobatória.

08:00 Instalação da Comissão Julgadora (Banca Examinadora).

08:10 Sorteio dos pontos da Prova Escrita (3 pontos dos constantes do programa do 

Concurso).

Consulta, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e anotações 

pessoais, durante 1 hora.

Formulação, pela Comissão Julgadora, de questões para a Prova Escrita.

09:25 Apresentação de no máximo 5 questões sobre os pontos sorteados para a Prova 

Escrita.

9:30 às 13:30

Prova Escrita: redação das respostas às questões por 4 horas improrrogáveis (não 

será permitida a utilização de dispositivos eletrônicos).

14:00 Início da Correção da Prova Escrita.

Apresentação pública das Provas Escritas por afixação de fotocópias das 

mesmas em painel de avisos no acesso à Sala João do Rio, da Faculdade de Letras.

Divulgação de resultado da etapa de Prova Escrita: publicação das listas com os 

nomes dos candidatos aprovados para a fase seguinte e dos candidatos eliminados.

Inicio do prazo de 24h para Interposição de Recursos contra o resultado e/ou 

conteúdo da Prova Escrita (recursos por escrito, direcionados à Comissão 

Julgadora).

09:00

Sorteio do ponto da Prova Didática (excluindo-se os pontos da prova escrita).

09:30 - 12:30
Apreciação de títulos e trabalhos referidos no curriculum vita e.

08:00

Fim do Prazo de 24 h para interposição de Recursos contra o resultado e/ou 

conteúdo da Prova Escrita.

08:40

Divulgação do resultado dos recursos eventualmente interpostos contra a 

Prova Escrita: caso haja alteração, publicação de novas listas com os nomes dos 

candidatos aprovados para a fase seguinte e dos candidatos eliminados.

08:45

Entrega de arquivo digital para projeção multimídia e/ou outros materiais didáticos 

que candidatos utilizarão na Prova Didática.

09:00
Início da realização de Prova Didática, segundo a ordem de inscrição no Concurso. 

Duração máxima de 50 minutos, sendo vedada a presença dos demais candidatos.

08:00 - 10:30

Arguição de Memorial dos Candidatos, conforme a ordem de inscrição no Concurso

(é vedada a presença dos demais candidatos).

10:30 - 12:00 Deliberação da Comissão Julgadora.

12:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso.

O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 

candidatos. 

23/05/2018

Observações:
A leitura das provas escritas será substituída pela afixação de fotocópias das mesmas em local público.

21/05/2018

24/05/2018

Período: 21 a 24 de maio de 2018

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.

CRONOGRAMA

08:20 às 9:20

22/05/2018

08:00

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-028 Economia para o Planejamento Territorial e a Gestão Pública

Local de realização das provas: SALA JOÃO DO RIO - FACULDADE DE LETRAS - ILHA DO FUNDÃO


