
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

09/04/2018 09:00 às 16:00

Entrega dos comprovantes de títulos e trabalhos em cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais. Local 

para entrega: Prédio do Instituto COPPEAD, Rua Pascoal Lemme, 355 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão - 5º andar no 

GRH (Gestão de Recursos Humanos).

07:30 às 07:45 Instalação da Banca Examinadora. Sorteio dos 3 pontos da prova escrita com toda a Banca Examinadora presente, para todos 

os candidatos.

07:45 às 08:45
Consulta dos candidatos a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais para a realização da Prova Escrita e preparo das 

questões da Prova Escrita pela Banca Examinadora, que deverá conter no máximo 5 (cinco) questões.

08.45 às 09.00 Apresentação das questões da prova escrita formuladas pela Banca Examinadora sobre os pontos sorteados.

Início da prova escrita, 04 (quatro) horas improrrogáveis para redação das respostas (durante esse período, não será permitida 

a utilização de nenhum tipo de equipamento eletrônico).

Reunião da Banca Examinadora para apreciação dos títulos e trabalhos.

13:00 - 14:30
Entrega das cópias das provas escritas aos membros da Banca Examinadora, apresentação das provas escritas por leitura oral 

pelos candidatos e reunião da Banca Examinadora para deliberação sobre a prova escrita. 

14:30

Divulgação das listas de candidatos aprovados e de candidatos eliminados para a fase seguinte e início do prazo para 

interposição de recursos contra resultado ou conteúdo da Prova Escrita. Sorteio do ponto da prova didática com toda a Banca 

Examinadora presente, para todos os candidatos.

14:30 Término do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita.

14:30 às 15:00 Avaliação pela Banca Examinadora dos Recursos interpostos.

15:00 Divulgação do resultado dos Recursos contra a Prova Escrita

15:00 às 16:00 Arguição de Memorial dos Candidatos (30 min por candidato).

16:00 às 18:00 Realização de Prova Didática (50 minutos por candidato).

18:00 às 18:30 Deliberação da Banca Examinadora.

18:30 Divulgação Pública do Resultado do Concurso.

Observações:

25/04/2018

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos candidatos. 

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-019 - CCJE - Operações, Tecnologia e Logística

Local de realização das provas: Prédio do COPPEAD – Rua Pascoal Lemme, 355 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-918

Período: entrega da documentação 09/04/2018 e PROVAS 24/4/2018 e 25/4/2018

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

24/04/2018 09:00 às 13:00

CRONOGRAMA


