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CRONOGRAMA  
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS DE TÍTULOS PARA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIDADE ACADÊMICA DE 

GARANHUNS-UAG/UFRPE 
EDITAL Nº 03/2014  

 
DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

09/06 a 18/06/2014 - 
Período para envio da documentação de 

comprovação de perfil. 

04/07/2014 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, 

em www.concurso.ufrpe.br. 

04/08/2014 
(Segunda-feira) 

8h Sorteio do ponto da prova escrita.  

8h15min às 12h15min 
Realização da prova escrita (caráter 
eliminatório).  

14h 
Leitura da prova escrita (a ordem dos 
candidatos para a leitura será a alfabética).  

05/08/2014 
(Terça-feira) 

8h  
15min às 17h 

Análise da prova escrita.  

06/08/2014 
(Quarta-feira) 

8h Divulgação do resultado da prova escrita.  

8h10min  
 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação 
da prova didática (os candidatos serão 
obrigados a comparecerem neste horário, 
pois a reunião é eliminatória). 

07/08/2014 
(Quinta-feira) 

8h10min  
Início da realização da prova didática (caráter 
eliminatório).  

A combinar com a 
banca 

Resultado da prova didática*. 

08/08/2014 
(Sexta-feira) 

- 

Os candidatos classificados na prova didática 
deverão entregar a (o) secretária (o) a 
documentação constante no subitem 8.5.3 do 
Edital das Condições Gerais para Concurso**. 

8h Análise da prova de títulos 

14h  
 

Prova Oral de defesa do plano de atividades 
(a ordem de apresentação será por sorteio). 

A combinar com a 
banca 

Divulgação do resultado final***.  

*O dia e o horário do resultado da prova didática serão combinados com a banca e os 
candidatos, pois vai depender do número de candidatos que estarão concorrendo. 
 
**O horário da entrega da documentação constante no subitem 8.5.3, será após o 
período de 12 horas da divulgação do resultado da prova didática. 
 
***O dia e o horário da divulgação do resultado final serão combinados com a banca e 
os candidatos. 
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