NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 96/2019
ÁREA DE “TEORIA ECONOMIA COM ÊNFASE EM ECONOMIA BRASILEIRA”
Dia 09/03/2020 – Segunda-Feira
08h- Instalação da banca;
08h- Início do recebimento dos documentos em envelope lacrado;
08h20- Fim do recebimento dos documentos;
08h25- Sorteio do ponto da prova escrita;
08h30- Início da consulta (duração de 1h);
09h30- Início da prova escrita (duração de 3h);
12h30- Fim da prova escrita;
12h30- Início do intervalo para almoço;
13h30- Início da correção da prova escrita pela comissão avaliadora *
Local: Sala 18 do anexo 2 (ICSA/ICHS).
* OBS: “A comissão examinadora do concurso optou por não ter leitura pública da prova escrita,
conforme o Artigo 10 §4º da deliberação 75 de 2013 do CEPE, que diz ficar a critério da Comissão
Examinadora, optar pela leitura pública da prova pelos candidatos”.
Dia 10/03/2020 – Terça-Feira
08:30h - Divulgação do resultado da prova escrita (eliminatória);
08:30h - Divulgação da análise do perfil do candidato (eliminatória);
08:40h - Divisão dos candidatos aprovados na análise do perfil do candidato em dois grupos A e B;
09h - Sorteio do ponto para a prova didática do grupo A.
Local: Departamento de Ciências Econômicas.
Dia 11/03/2020 – Quarta-Feira
09h - Sorteio do ponto para a prova didática do grupo B;
09h – Início da prova didática do grupo A;
Local: Sala de reuniões do ICSA.
Dia 12/03/2020 – Quinta-Feira
09h - Início da prova de didática do grupo B;
Local: Sala de reuniões do ICSA.
Dia 13/03/2020 – Sexta-Feira
09h - Divulgação do resultado da prova didática (eliminatória);
10h - Divulgação do resultado da Prova de Títulos e Planos de Trabalhos (classificatória);
13h - O resultado final do concurso será encaminhado ao Departamento de Pessoal.
OBS: A comissão examinadora informa que o resultado final do concurso na área de Teoria
Econômica será divulgado no site desta IES e no mural do Departamento de Ciências Econômicas, tão
logo a comissão consolidar as notas.
Local: DeCE/Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

