
CALENDÁRIO DE PROVAS
Código/setor: MS-034 - Tecnologia para o desenvolvimento social - 40 h – DE
Local de realização da prova: Centro de Tecnologia
Período: 02/07/19 a 05/07/19
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma
abaixo.

CRONOGRAMA

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

02/07/19 08:30 ü Instalação da Comissão Julgadora

08:50 ü Sorteio dos 3 pontos da Prova escrita

9:00 às 10:00 ü Candidatos fazem consulta preparatória 
para a realização da Prova Escrita 

ü Comissão Julgadora formula as questões da
Prova Escrita 

10:00 às 14:00 ü Prova Escrita

14:15 
ü Afixação da cópia das provas escritas no 

quadro de avisos 

14:30 ü Correção das provas

03/07/19 12:00 ü Prazo final para a entrega de comprovantes
dos �tulos na secretaria

ü Divulgação dos candidatos aprovados e dos
candidatos eliminados para a fase seguinte

12:00 ü Inicio do prazo para interposição de 
Recursos contra resultado/conteúdo da 
Prova Escrita

13:00 ü Sorteio dos pontos da prova didá�ca e 
ü avaliação, pela banca, dos currículos dos 

candidatos

04/07/19
 

13:00 ü  Início das provas didá�cas (50 min para 
cada candidato).

05/07/19 10:00 ü Arguição Pública de Memorial dos 
Candidatos

17:00 ü Deliberação da banca

18:00 ü Divulgação Pública do Resultado do 
Concurso



 Observações 

1) O cronograma poderá ser alterado 
conforme o andamento do concurso, 
sempre com a expressa concordância dos 
candidatos. 
2) O Memorial deve ser entregue 
impresso, em sete (07) vias — quan�dade
correspondente ao número de 
integrantes efe�vos e suplentes da 
Comissão Julgadora (Art. 57, §1º, RES 
16/2018). 
 3) Como dispõe o Art. 59 da Resolução 
CONSUNI 16/2018, os �tulos, cer�ficados,
trabalhos publicados e demais 
documentos comprobatórios devem ser 
entregues:
- em formato digital (PDF ou JPEG) em 
Pen-drive ou CD-ROM devidamente 
iden�ficados. Seus arquivos digitais 
devem estar claramente nomeados.
 - E 1 (uma) via impressa dos 
comprovantes de �tulos e trabalhos;

A entrega dos arquivos digitais e dos 
impressos comprobatórios de �tulos e 
trabalhos devem ser entregues na UFRJ, 
na sala ABC 114, no bloco A, do prédio do
CT, entre 09h e 16h até as 12:00 horas do 
dia 03/07/19, com início a par�r da data 
de publicação deste cronograma no site: 
h�ps://concursos.pr4.ufrj.br


