
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n – Dois Irmãos – Recife, PE,  

CEP 52.171-90 Tel/Fax: (81)3320-6193 

www.concurso.ufrpe.br/ docente.concurso@ufrpe.br 

 

CRONOGRAMA 

 SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (SEDE) - UFRPE 

EDITAL Nº 07/2017 

 

DISCIPLINA/ÁREA: Sociologia 

LOCAL: Departamento de Educação – Bloco B 

(Salas 6B e 9B – 1º e 2º andar) 

 
                    

O presente cronograma estará sujeito a alterações caso necessário. 

DIA  

 
HORÁRIO  ATIVIDADES  

 

06/11/2017  

(Segunda-feira) 

                   

 

08h Fechamento dos acessos aos locais da 

prova didática e sorteio dos candidatos 

por grupo – Sala 6B 

 

(Os candidatos terão 60 minutos para a 

realização da prova) 

 

08h30 Sorteio do ponto do grupo 01 – Sala 6B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos dos grupos 01) 

 

13h15 Sorteio do ponto do grupo 02 – Sala 6B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos dos grupos 02) 

 

 

07/11/2017  

(Terça-feira)  

 

08h15 Sorteio do ponto do grupo 03 – Sala 6B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 03) 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/


 08h30 Início da realização da prova didática do 

grupo 01 – Sala 9B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 01) 

 

13h Sorteio do ponto do grupo 04 – Sala 6B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 04)  

 

13h15 Início da realização da prova didática do 

grupo 02 – Sala 9B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 02) 

 

 

08/11/2017  

(Quarta-feira) 

 

08h Sorteio do ponto do grupo 05 – Sala 6B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 05) 

 

08h15 

 

 

 

Início da realização da prova didática do 

grupo 03 - Sala 9B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 03) 

 

13h 

 

 

 

Início da realização da prova didática do 

grupo 04 - Sala 9B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 04) 

 

 

09/11/2017  

(Quinta-feira) 

 

 

 

08h Início da realização da prova didática do 

grupo 05 - Sala 9B 

(É obrigatório o comparecimento dos 

candidatos do grupo 05) 

 10/11/2017  

(Sexta-feira) 

 

- Reunião da banca examinadora para 

análise de títulos. 

13/11/2017  

(Segunda-feira) 

- Divulgação do resultado no site 

www.concurso.ufrpe.br  

 

 
 

 

 

Recife, 30 de outubro de 2017 
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