
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 
(21-25/07/2014) 

 
 

Introdução à Economia /Economia de Empresas. 
 
 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

21/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

22/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

23/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

24/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    25/07/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 
(21-25/07/2014) 

 
 

Química Orgânica/Química dos Produtos Naturais/ 
Análise Orgânica. 

 
 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

21/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

22/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

23/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

24/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    25/07/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 
(21-25/07/2014) 

 
 

Construções Rurais/ Avaliações e Perícias Rurais/  
Técnica de Avaliação de Impactos Ambientais. 

 
 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

21/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

22/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

23/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

24/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    25/07/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 

(28/07/2014 a 01/08/2014) 
 
 

MATEMÁTICA 
 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

28/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

29/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

30/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

31/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    01/08/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 

(28/07/2014 a 01/08/2014) 
 
 

Análise e Modelagem de Sistemas / Otimização e Simulação 
Computacional / Pesquisa Operacional /  

Programação/ Informática. 
 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

28/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

29/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

30/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

31/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    01/08/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 

UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA – UAST 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
Edital n° 03/2014 

(28/07/2014 a 01/08/2014) 
 
 

Química Geral/Química Experimental/Química Inorgânica/ 

Química Analítica/Química Ambiental. 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADES 

28/07/2014 

(Segunda-feira) 

  

8h Sorteio do ponto da prova escrita 

8h15min às 12h15min Realização da prova escrita 

14h Leitura da prova escrita 

29/07/2014 

(Terça-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 

comparecer neste horário, pois a reunião é 

eliminatória) 

30/07/2014 

(Quarta-feira) 
8h10min Início da realização da prova didática 

31/07/2014 

(Quinta-feira) 
8h 

Divulgação do resultado da prova didática 

    01/08/2014 

(Sexta-feira) 

8h Entrega dos documentos comprobatórios 

9h Reunião da banca para análise de títulos 

                    14h 

Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

 

18h 
Divulgação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 


