
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

03/05/2018 14:00 Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos

08:00 Instalação da Banca Examinadora

08:15 Sorteio dos 3 (três) pontos da Prova Escrita

8:30 às 9:30 Consulta, por parte dos candidatos, para a Prova Escrita

09:30 Apresentação das questões formuladas pela Banca Examinadora

10:00 às 14:00 Redação da Prova Escrita

15:00 Início da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos

09:00 Continuação da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos

17:00 Divulgação do Resultado da Prova Escrita

17:00
Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou contra o 

conteúdo da Prova Escrita (Art.52 / Resolução 12/2014)

09:00
Sorteio do ponto da prova didática, excluindo-se os pontos da prova escrita 

(segundo a ordem de inscrição dos candidatos) 

10:00 Início da apreciação de títulos e trabalhos dos candidatos 

17:00
Fim do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou contra o 

conteúdo da Prova Escrita (Art.52 / Resolução 12/2014)

18:00 Resultado dos recursos contra a Prova Escrita

10/05/2018 09:00
Início da Prova didática (50min para cada candidato, com intervalo de 10 min 

entre cada prova)

09:00
Início da Arguição de Memorial dos candidatos (30min para cada candidato, 

com intervalo de 10 min)

18:00 Divulgação do resultado do concurso

07/05/2018

CALENDÁRIO DE PROVAS

08/05/2018

Código/Setor: MS-040 / Geografia Física

Local de realização das provas: Prédio do CCMN - Departamento de Geografia - Bloco G / Sala 025 - Rua Athos 

da Silveira Ramos, n. 274, Cidade Universitária,  Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-916 

Período: De 7 a 11 de Maio de 2018

CRONOGRAMA

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

11/05/2018

09/05/2018

2) O prazo para a entrega dos documentos comprobatórios de títulos e trabalhos pelos candidatos 

terá início em 09/04/2018 e se encerrará em 03/05/2018, na sala G-025 do CCMN (Secretaria do 

Departamento de Geografia), entre 10:00 e 14:00

Observações:

1) O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a 

ciência dos candidatos.


