CALENDÁRIO DE PROVAS

Código da vaga: MS-057 – CCS – Gastronomia – Setor Hospitalidade e Sustentabilidade
Perfil: Ciências Sociais e Humanas
Professor Adjunto A – 40 h – DE
Local de realização das provas: Instituto de Nutrição Josué de Castro
Centro de Ciências da Saúde – Av. Carlos Chagas Filho, 373 – Bloco J – 2º andar
Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ – 21941-590
Tel: (21) 2560-8293 / 3938-6599 – Fax: (21) 2280-8343

Período: de 20 a 24 de março de 2017
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.
CRONOGRAMA
DATA
HORÁRIO
ATIVIDADE
08h00
Instalação da Banca Examinadora
08h30
Sorteio dos pontos para a Prova Escrita
08h40 às 09h40
Consulta dos candidatos aos seus apontamentos e livros
20/03/2017
(segunda-feira)
09:50
A banca apresenta questões sobre os pontos sorteados
10h00 às 14h00
Redação das respostas pelos candidatos
14h30 em diante
Correção das provas escritas pela banca
A Banca fecha notas, a Secretaria identifica as provas
corrigidas dos candidatos e as fotocopia
21/03/2017
Divulgação do resultado da Prova Escrita e afixação das
(terça-feira)
09h00
cópias das provas escritas dos candidatos (as provas
ficarão afixadas até às 09h00 do dia 22/03).
09h10 às 17h00
A Banca avalia os currículos dos candidatos
De 09h00 do dia 21/03 às 09h00 do dia 22/03 – Prazo para interposição de recurso da prova escrita
08h00h às 09h00

09h40
10h00 em diante

Fim do prazo para interposição de recurso da prova escrita
Banca responde aos recursos (se houver) e divulga os
resultados destes
Sorteio do ponto da Prova Didática
A Banca fecha a avaliação dos currículos dos candidatos

23/03/2017
(quinta-feira)

09h40

Início da Prova Didática - por ordem de inscrição *

24/03/2017
(sexta-feira)

09h00
17h00

Arguição de Memorial por ordem de inscrição *
Proclamação dos resultados *

22/03/2017
(quarta-feira)

09h00
09h05 às 09h30

* Observação:
O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a concordância dos
candidatos e da banca. Se for necessário, usaremos também os dias 27 e 28/03/2017.
Os candidatos têm até sete dias antes da data de início do concurso para a entrega dos documentos
comprobatórios.

