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Processo nº 23075.017638/2018-49

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO

A Comissão Julgadora do  Concurso Público  para  Professor  Classe  A com  a  Denominação  Adjunto A do  Departamento de  Ciências  Contábeis(DECONT), na Área de Conhecimento Contabilidade Geral, designada pelo Edital Nº 07/2018-SA do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, no uso de
suas atribuições e em cumprimento ao disposto no § 1º do Ar go 19 da Resolução Nº 66-A/16-CEPE, deliberou o seguinte cronograma previsto dea vidades do concurso:

Data Horário Atividade Local
18/06/201808:00 Sessão Pública de instalação da Banca Examinadora do Concurso Público Sala de Reuniões do

DECONT
18/06/201808:20 Sorteio do ponto da prova escrita Sala de Reuniões do

DECONT
18/06/201808:30 Início do período de consulta para prova escrita Sala de Aula 108 do

DECONT
18/06/201809:30 Início da prova escrita Sala de Aula 108 do

DECONT
18/06/201812:30 Término da prova escrita Sala de Aula 108 do

DECONT
18/06/201814:00 Sessão pública de leitura da prova escrita Sala de Aula 108 do

DECONT
18/06/201818:30 Divulgação do resultado da prova escrita, por meio de edital em quadro de avisos EDITAL DO SETOR e

DECONT
18/06/201818:30 Divulgação do Calendário do sorteio do ponto da prova didática, por meio de

edital em quadro de avisos
EDITAL DO SETOR e
DECONT

19/06/201808:00 Início do sorteio dos pontos para prova didática, de hora em hora, por ordem de
inscrição dos candidatos não eliminados na prova escrita Secretaria do DECONT

20/06/201808:00 Início das provas didáticas, de hora em hora, por ordem de inscrição dos
candidatos não eliminados na prova escrita.

Sala de Aula 108 do
DECONT

20/06/201818:30 Divulgação do resultado da prova didática, por meio de edital em quadro de
avisos

EDITAL DO SETOR e
DECONT

20/06/201818:30 Divulgação do Calendário de realização das provas de defesa de currículo e
projeto de pesquisa, por meio de edital em quadro de avisos

EDITAL DO SETOR e
DECONT

20/06/201819:30
Entrega, pelos candidatos não eliminados na prova didática, da documentação
listada nos Art. 35 e § 2º do Art. 37 da Resolução 66-A/16 – CEPE para as
provas de análise de currículo e de defesa do currículo e projeto de pesquisa

Secretaria do DECONT

21/06/201809:00 Análise do currículo dos candidatos não eliminados na prova didática Sala de Reuniões do
DECONT

21/06/201813:30 Início da prova de defesa do currículo e projeto de pesquisa, por ordem de
inscrição dos candidatos não eliminados na prova didática

Sala de Aula 108 do
DECONT

22/06/201814:00 Sessão pública de divulgação do resultado do Concurso Público Sala de Reuniões do
DECONT

De acordo com o disposto no § 4º do Ar go 19 da Resolução Nº 66-A/16-CEPE, os prazos estabelecidos no início do concurso poderão ser alteradospela Comissão Julgadora, desde que informados e publicados em edital no quadro de avisos da Secretaria do Departamento de Ciências Contábeis,
que realiza o concurso.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO MARCIO SCHERER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/06/2018, às
10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1034149 e o código CRC 261DEDE8.
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