
CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

Código/Setor: MS-082/Mecânica dos Sólidos 
Período: De 23 a 27 de Janeiro  de 2017 

 

 

Local de realização das provas: UFRJ - Centro de Tecnologia, Bloco G, 2° Andar, Salas 
G205 e G219,  Departamento de Engenharia Mecânica . Rio de Janeiro  
 
Os candidatos devem entregar os documentos comprobatórios dos títulos e dos 
trabalhos  até o dia 23/01/2017  às 15h, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Cidade Universitária, Centro de Tecnologia, Bloco A, 2° Andar, Escola Politécnica, Sala 
03. Rio de Janeiro – RJ. CEP 21941- 909. 
 
 - Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme 
cronograma abaixo. 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
 
 

 
23/01/2017 

(segunda-feira) 

08h 

08h15 

8h20 às 9h20 

9h20 

9h30 às 13h30 

14h00 em diante 

Instalação da Banca Examinadora 

Sorteio dos pontos para a Prova Escrita 

Consulta dos candidatos aos seus apontamentos e livros 

A banca apresenta questões sobre os pontos sorteados 

Redação das respostas pelos candidatos 

Correção das provas escritas pela banca 
 
 

 
 
 

24/01/2017 
 (terça-feira) 

8:00h às 9:00h 

A Banca fecha notas, a Secretaria identifica as provas 
corrigidas dos candidatos e as fotocopia 
Divulgação do resultado da Prova Escrita e afixação das 
cópias das provas escritas dos candidatos 

9h 
Divulgação do resultado da Prova Escrita e Afixação das 
cópias das provas escritas dos candidatos 

 9h30 em diante A Banca avalia os currículos dos candidatos 

 
 

 
 

25/01/2017 
    (quarta-feira) 

 

9h Fim do prazo para interposição de recurso da prova escrita 

9:05h às 9:55h Banca responde aos recursos e divulga os resultados destes. 

10:00h Sorteio do ponto da Prova Didática  

 10:00h em diante 

Divulgação dos pontos aos candidatos (divulgação aos 
candidatos aprovados na Prova Escrita, por ordem de 
inscrição,  com defasagem de 1 hora em relação ao anterior) 
ANTERIOR)  14:00 em diante 

Banca fecha a 
avaliação dos 
currículos dos 

candidatos 

A Banca fecha a avaliação dos currículos dos candidatos 
 

26/01/2017 
 (quinta-feira) 

 

10h  em diante 
Provas Didáticas (40 a 50 minutos de duração) por ordem 
de inscrição. 

 

 
27/01/2017 
 (sexta-feira) 

 

8:00 Arguição de Memorial por ordem de inscrição 

16:00 Proclamação dos resultados 

 
 
 

Observação: 

 

O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 
concordância dos candidatos e da banca.  


