CALENDÁRIO DE PROVAS
Código/Setor: MS018 - Engenharia Mecânica / Sistema de Escoamento 40h DE – UFRJ Campus Macaé
Local de realização das provas: Campus UFRJ - Macaé – Sala a confirmar
Rua Aloísio da Silva Gomes, nº 50, Granja dos Cavaleiros, Macaé, RJ. CEP: 27930-560
Telefone: (22) 2141-4010 E-mail: rh.admissao@macae.ufrj.br
Período: 03 a 07 de julho de 2017
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.
CRONOGRAMA
DATA

03/07/2017

HORÁRIO
08:00
08:15
08:30
09:30
13:30
14:30
16:00

ATIVIDADE
Instalação da banca e abertura do Concurso / Entrega da documentação
Apresentação dos candidatos e sorteio dos pontos da prova escrita e da prova prática
Início da consulta pelos candidatos dos pontos da prova escrita
Início da prova escrita (1h após a consulta)
Término de prova escrita (4h de duração, improrrogáveis)
Início da leitura pública da prova escrita
Divulgação do resultado da prova escrita em mural localizado no Bloco B em frente a sala 110.

16:00

Comissão Julgadora a disposição para responder a interposição de possíveis recursos. O
resultado do recurso será afixado em mural localizado no Bloco B em frente a sala 110.
Atribuição de graus da apreciação de títulos e trabalhos (interno)

05/07/2017

08:00
08:10
17:00

Entrega do material da prova didática por todos os candidatos
Início da Prova Didática
Encerramento das atividades do dia

06/07/2017

08:00
17:00

Início da Arguição de memorial
Encerramento das atividades do dia

07/07/2017

10:00
12:00

Elaboração do mapa de resultados pela Comissão Julgadora
Divulgação do resultados e encerramento

04/07/2017

Observação:

08:00

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: 03/07/2017, no
momento da instalação da banca e abertura do concurso.
O período para interposição de Recursos da prova escrita (24h), observado o horário administrativo de funcionamento do setor
de Protocolo (8:00 as 16:00).
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