
Faculdade de Direito – FURG 

 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA DO CONCURSO

Processo nº 23116.005735-2014-31

Matérias: Fundamentos  do  Direito  Tributário  brasileiro; 
Planejamento Tributário Internacional; Direito Aduaneiro; 
Negociação  Internacional;  Metodologia  da  Pesquisa  em 
Relações  Internacionais;  Pesquisa  em  Relações 
Internacionais.

Inscrições homologadas:
(Art. 8º  Deliberação COEPEA023/2013)

NÃO SE APRESENTARAM, ATÉ 31/10/2014, QUAISQUER 
INSCRIÇÕES PARA O PRESENTE CERTAME.

Observações: 

Homologação realizada a partir das inscrições presenciais e via 
correio, feitas até 30/10/2014 e que tenham chegado até 31/10/2014. 

Inscrições que venham a chegar após 31/10/2014 serão objeto de 
apreciação específica pela Direção da Unidade, por delegação do 
Conselho da FADIR, mantido o cronograma do concurso abaixo 

aprovado.

Os concursos abrangerão dois tipos de provas, sucessivamente 
eliminatórias: escrita, onde não será admitida a consulta a qualquer 

tipo de material, impresso ou digital e; didática, na qual não será 
admitida a utilização de qualquer instrumento áudio-visual eletrônico 

ou elétrico (tais como data-show, projetor multimídia ou 
retroprojetor).

Casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora.



Cronograma de atividades específicas do concurso
(Art. 5º e Art. 8º  Deliberação COEPEA023/2013)

Etapa Data Hora Evento Observações

1 Até 
31/10/14

Até as 
21:00 h

Divulgação da Relação de Pontos para fins de sorteio da 
Prova Didática e Escrita

2 24/11/14 08:00 h Sorteio do Ponto e Realização da Prova Escrita na Sala 
6101 do Pavilhão 6 do Campus Carreiros FURG

A  prova  escrita  iniciar-se-á 
imediatamente  após  o  sorteio  do 
ponto e terá duração de até quatro 
horas,  não  estando  autorizada  a 
consulta a qualquer tipo de material, 
inclusive legislação.

3 24/11/14 13:00 h Leitura Pública das Provas Escritas

4 24/11/14 14:30 h Tabulação dos resultados das provas pela Banca

5 24/11/14 15:00 h Divulgação dos Resultados da Prova Escrita e Sorteio do 
Ponto da Prova Didática.

Será  sorteado  um ponto  comum a 
todos  os  candidatos,  com  base  na 
relação de pontos já divulgada.

6 25/11/14 Horário do 
protocolo

Período para interposição de recurso da Prova Escrita Os  candidatos  que  apresentarem 
recurso  para  a  Prova  Escrita 
deverão  preparar-se,  para,  caso 
procedente  o  recurso  para  reverter 
sua  desclassificação,  realizar  sua 
prova  didática  na mesma data que 
os demais.

7 26/11/14 07:10 h Julgamento dos Recursos da Prova Escrita pela Banca

8 26/11/14 08:50 h Divulgação  dos  Resultados  dos  Recursos  da  Prova 
Escrita

9 26/11/14 20:10 h Realização das Provas Didáticas

10 26/11/14 22:00 h Tabulação dos resultados das provas pela Banca

11 26/11/14 22:10 h Divulgação dos Resultados das Provas Didáticas. Os  candidatos  que  formalizarem 
perante  a  Banca  sua  intenção  de 
recorrer  do  resultado  das  Provas 
Didáticas,  que os  tenha reprovado, 
imediatamente  após  sua 
publicização, deverão entregar,  nos 
prazos  e  formas  comuns,  o 
respectivo  Curriculum  Vitae  e 
demais  documentos,  para  fins  de 
apuração  do  Exame  de  Títulos,  o 
qual será realizado pela Banca sob 
condição resolutória, sendo tornado 
sem  efeito  o  Exame  em  caso  de 
indeferimento  ou  não  interposição 
do respectivo recurso. 

12 26/11/14 22:20 h Entrega,  pelos  candidatos,  do  curriculum  vitae,  com 
cópias  dos  comprovantes  dos  dados  ali  constantes, 
acompanhadas  do  respectivo  original,  que  será 
comparado  pela  banca  no  momento  da  entrega  e 
devolvido ao requerente.

13 26/11/14 22:30 h Tabulação  dos  resultados  do  Exame  de  Títulos  pela 
Banca

14 26/11/14 22:40 h Divulgação dos Resultados do Exame de Títulos

15 27/11/14 Horário do 
protocolo

Período para interposição de recurso da Prova Didática e 
do Exame de Títulos

16 28/11/14 08:00 h Julgamento dos Recursos da Prova Didática, do Exame 
de Títulos e Apuração Final dos Resultados

17 28/11/14 17:00 h Divulgação  dos  Recursos  das  Provas  Didática  e  do 
Exame de Títulos e do Resultado Final do Concurso

18 28/11/14 18:00 h Reunião do Conselho da Faculdade de Direito para fins 
de homologação,  com aprovação  dos procedimentos e 
resultados do Concurso

.




