
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

08:00 Instalação da comissão julgadora

08:30 Sorteio dos 3 (três) pontos da Prova Escrita

08:45 - 09:45 Após o sorteio dos pontos, candidatos terão 01 (uma) hora para consulta a obras, 

trabalhos publicados e anotações pessoais

09:50 Apresentação das questões formuladas pela comissão julgadora

10:00 - 14:00 Prova Escrita (durante esse período, não será permitida a utilização de nenhum tipo 

de equipamento eletrônico)

11:00 Realização da Prova de Títulos pela comissão julgadora

14:00 - 14:30

Afixação de cópias das Provas Escritas no quadro de avisos ao lado da Sala 117 do 

Instituto de Economia

14:00 Início da correção das Provas Escritas 

18:00 Divulgação do resultado da Prova Escrita 

18:00 Sorteio do ponto da Prova Didática, excluindo-se os pontos da prova escrita.

18:00

Inicio do prazo para interposição de Recursos contra resultado da Prova Escrita (Art. 

52 / Res. 12/2014).                                                                                    

18:00 Prazo final para interposição de Recursos contra resultado da Prova Escrita

18:00:00 - 20:00 Resultado dos Recursos contra Prova Escrita e início das Provas Didáticas e 

Arguição de Memorial observando-se a ordem de inscrição dos candidatos. Cada 

Prova Didática terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos e será seguida pela 

arguição de memorial (10 minutos). 

08:00 - 12:00 Continuação da realização de Provas Didáticas e Arguição de Memorial pela ordem 

de inscrição dos candidatos.

13:00 - 20:00 Continuação da realização de Provas Didáticas e Arguição de Memorial pela ordem 

de inscrição dos candidatos.

08:00 - 12:00 Continuação da realização de Provas Didáticas e Arguição de Memorial pela ordem 

de inscrição dos candidatos.

13:00 - 19:00 Continuação da realização de Provas Didáticas e arguição de memorial pela ordem 

de inscrição dos candidatos.

19:00 - 20:00 Deliberação da Banca Examinadora

20:30 Divulgação Pública do Resultado do Concurso

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

candidatos. A substituição da leitura oral pública das provas escritas dos concursos do edital n.º 860, de  de 

dezembro de 2017, pela afixação de fotocópias das mesmas em local público foi aprovada pelo Conselho 

Deliberativo do Instituto de Economia da UFRJ em reunião realizada no dia 01 de março de 2018.

Observação: (*) NÃO será aceita a entrega de documentos fora deste prazo. Os títulos acadêmicos deverão ser entregues 

por meio de cópia autenticada em cartório, ou em cópia simples acompanhada do respectivo original. Os 

demais documentos deverão ser apresentados em cópia simples, dispensando-se, neste caso, a apresentação 

dos originais. Os que optarem por envio via SEDEX: carimbo dos Correios dentro deste prazo e os Títulos em 

copia autenticada. O prazo para a entrega dos documentos comprobatórios de títulos e trabalhos já está 

aberto e irá até o dia 23/04/2018.

10/05/2018

11/05/2018

08/05/2018

09/05/2018

Período: de 08 a 11 de maio de 2018

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

CRONOGRAMA

Entrega dos comprovantes de títulos e trabalhos* na Sala 124 do Prédio do Instituto de 

Economia

10:00/12:00                          

13:00/17:00

Até 23/04/2018

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-024 - Métodos Quantitativos - Economia Aplicada

Local de realização das provas: Instituto de Economia – UFRJ, Av. Pasteur, 250, Sala 117, Campus da Praia Vermelha, CEP: 22290-

250. 


