
CALENDÁRIO DE PROVAS 

  

Código/Setor: MS-072 Escola de Enfermagem Anna Nery – Área Hospitalar 

  

Local de realização das provas: Pavilhão de Aulas da Escola de Enfermagem Anna Nery – Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova – Rio de 
Janeiro – CEP 212211-110 e prova prática no setor de internação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Campus Fundão 

  

Período: De 24 de abril a 17 de maio de 2018 

  

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

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

24/04/2018 Terça-
feira  

10 às 
16:00 

Prazo final da entrega de documentos comprobatórios do CV por parte dos candidatos 

      

03/05/2018 Quinta 
feira 

08:00 Instalação da banca 

09:30 Apresentação dos candidatos – Auditório 1 

08:10 
Sorteio de três pontos da Prova Escrita. Comissão julgadora (CJ).  Elabora questões sobre os pontos sorteados (Art. 
43, III, Resol. Consuni nº 12/2014) 

08:20 
Início da Prova escrita. Início da Prova Escrita - Consulta dos candidatos as fontes bibliográficas durante uma hora. 
(Art. 43, II, Resol. Consuni nº 12/2014). 

09:20 Redação das respostas na Prova Escrita 

13:20 Término da Prova Escrita 

14:00 
Leitura Pública das provas por cada candidato, oral e publicamente na presença de outros candidatos e da Comissão 
Julgadora (Art. 43, V; Art. 47. Resol. CONSUNI nº 12/2014) 

16:20 Fechamento dos envelopes da Prova Escrita com as notas dos membros da Comissão 



16:30 Divulgação dos resultados da Prova Escrita 

16:30 Início do período de interposição de recurso contra resultado/conteúdo da Prova Escrita 

 
  

      

  
 

 04/05/2018 Sexta-
feira 

13:00 Apreciação dos currículos pelos membros da Comissão (atividade interna) 

  16:30 Término do período de interposição de recurso 

  16:30 Resposta ao recurso 

    

       

14/05/2018 
Segunda feira 

08:00 
Sorteio do ponto único da Prova Didática 

    

       

15/05/2018 Terça-
feira 

08::00 Entrega do pendrive com a aula dos candidatos para Comissão Julgadora  

0810:às 
13:10 Aplicação da prova didática (50min para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova) 

13:30 Fechamento dos envelopes da Prova Didática com as notas dos membros da Comissão 

 
       

16/05/2018 
Quarta-feira 

07:25 Sorteio de clientes da Prova Prática no HUCFF com 3 horas para cada candidato 

18:00 Término do período da Prova Prática  

18:20 Fechamento dos envelopes da Prova Didática com as notas dos membros da Comissão 

  

17/05/2018 08:00 Início da Arguição do Memorial (30min para cada candidato, com intervalo de 15 minutos entre cada prova) 



Quinta-feira 12:15 Término da Arguição do Memorial 

 
 12:29 Elaboração do mapa de resultados 

  
13:00 Divulgação do resultados e encerramento 

 
   

Observação: 

1.O cronograma está sujeito a alterações no horário de término das atividades, conforme o anda3. mento do concurso, sempre 
com a ciência dos candidatos. 2   A listagem nominal dos candidatos que permanecem e outra dos que não permanecem será 
a. fixada na porta de entrada do DEMC/EEAN). 3. Resol. Consuni nº 12/2014. Art. 54.  “A arguição pública do memorial do 
candidato, vedada a presença dos demais candidatos, visa expor suas atividades culturais, científicas, tecnológicas ou 
artísticas, realçando a contribuição acadêmica que lhe seja própria, as qualidades relevantes para o exercício das funções 
universitárias em alto nível e explicitar uma proposta de plano de atividades acadêmicas.” 3, A leitura da prova escrita, a 
arguição da prova prática e do memorial será gravada.  O cuidado da prova prática e a prova didática serão filmados.  

  
 


