
CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

Código/Setor: MS 013 - Curso de Farmácia - Controle Microbiológico e Biológico de Medicamentos Cosméticos e 
Correlatos 40h DE Professor Adjunto A 

 

 
 Local de realização das provas: Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de 
Ciências da Saúde - CCS - Ilha do Fundão - Cidade Universitária - Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21949-900 Telefone: (22) 
2141-4010 E-mail: rh.admissao@macae.ufrj.br 

 

 
 Período: 29 de maio a 02 de junho de 2017 

 

  
 Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo. 

 

 
CRONOGRAMA 

Data Horário Atividade 

29////05////2017 
Auditório da Farmácia 

Escola 

9:00  Instalação da banca 
 

9:05 
 Entrega da documentação comprobatória dos Títulos e trabalhos 
mencionados no Currículo 

 

9:10  Sorteio dos pontos da prova escrita 
 

9:15  Início da consulta pelos candidatos 
 

10:15  Início da prova escrita (1h após a consulta) 
 

14:15  Término da prova escrita (4h de duração, improrrogáveis) 
 

15:45 
 Início da leitura pública da prova escrita ou fixação de fotocópias 
de provas em local público. 

 

Após o encerramento da 
leitura pública ou fixação 

de fotocópias 

 Sorteio do ponto da prova didática 
 

18:30 
 Divulgação do resultado da prova escrita/ chave de correção em 
local público a ser informado aos candidatos na instalação do 
concurso. 

 

 

30////05////2017 
09:00 

 Comissão Julgadora a disposição para responder a interposição 
de recursos. O resultado do recurso será afixado em local público 
a ser informado aos candidatos na instalação do concurso. 

 

18:30 
 Início da Atribuição de graus da apreciação de títulos e trabalhos 
(Interno). 

 

   

31////05////2017 

09:00  Entrega do material da prova didática por todos os candidatos 
 

09:15 
 Início da Prova Didática (50 minutos para cada candidato, com 
intervalo de 10 minutos entre cada prova) 

 

14:00  Arguição de memorial 
 

15:30  Elaboração do mapa de resultados 
 

18:00  Divulgação dos resultados e encerramento 
 

Observação: 

O cronograma está sujeito à alterações conforme o andamento do concurso, sempre 
com a ciência dos candidatos.  
Data para a entrega da documentação comprobatória dos Títulos e trabalhos 
mencionados no Currículo: 29/05/2017 às 9:05h.  
O período para interposição de Recursos da prova escrita (24h após a divulgação do 
resultado) deve observar o horário administrativo de funcionamento do setor, a ser 
informado. 

 

 


