
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

07/05/2018 7:30 - 8:30h
Entrega de comprovantes dos títulos  e documentos 

comprobatórios* do currículo no local acima assinalado

08:30 Instalação da Banca Examinadora

08:50 Sorteio dos pontos da Prova escrita

9:00 às 10:00 Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita 

10:00 às 14:00 Realização da Prova Escrita 

14:00 às 19:00
Leitura da prova escrita pelos candidatos, por ordem de inscrição**

20:00 Divulgação do resultado da prova escrita (etapa eliminatória), com os 

candidatos aprovados para as demais etapas. Início do prazo para 

interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita

09:00 Sorteio do Ponto da prova Didática

09:30 Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora***

20:00 Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da 

Prova Escrita

08:30 Resultado dos Recursos contra Prova Escrita e sorteio do ponto de 

prova didática para o dia seguinte

 a partir de 09:00 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos) por ordem de 

inscrição

08:30 Sorteio do ponto de prova didática para o dia seguinte

 a partir de 09:00 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos) por ordem de 

inscrição

08:30 Sorteio do ponto de prova didática para o dia seguinte

 a partir de 09:00 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos) por ordem de 

inscrição

14/05/2018 a partir das 09:00 Arguição de Memorial dos Candidatos por ordem de inscrição

09:00 às 14:00 Arguição de Memorial dos Candidatos por ordem de inscrição

14:00 às 17:00 Deliberação da Banca Examinadora

17:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso

09/05/2018

08/05/2018

07/05/2018

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor:  MS-102/ Biologia Marinha 

Local de realização das provas: Departamento de Biologia Marinha - Instituto de Biologia -  UFRJ-  Prédio do 

CCS, Bloco A1 – Sala 81 - Av. Carlos Chagas Filho, 373, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ  e-mail: 

biomar.ufrj.001@gmail.com 

Período: 7 a 15 de maio de 2018

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

CRONOGRAMA

** Conforme deliberado em Congregação do IB e de acordo com o art.46 da resolução 

CONSUNI 12/2014, a leitura de prova escrita  poderá ser substituída pela afixação de cópia 

da mesma  em local público

11/05/2018

O cronograma poderá ser alterado pela banca examinadora conforme o andamento do 

concurso, dando-se ciência aos candidatos.  

10/05/2018

15/05/2018

* Os títulos acadêmicos e documentos comprobatórios devem ser apresentados conforme 

Art. 60, parágrafo 1
o
  (resolução CONSUNI 12/2014 com redação dada pela resolução 

CONSUNI 11/2017). 
Observações:

*** Os critérios de avaliação da prova de títulos do concurso seguirão os dispostos na tabela 

II-B  do CCS


