
DATA HORÁRIO                          ATIVIDADE

10:00 Instalação da banca examinadora

Apresentação dos candidatos – Sala 230

Sorteio dos pontos da prova escrita (Art. 43 Resolução 12/2014 CONSUNI)

10:45 Início do período de consultas e apontamentos pelos candidatos  (Art. 43 Resolução 12/2014 CONSUNI)

11:45 Término do período de consultas e apontamentos pelos candidatos

11:55 Apresentação das questões da prova escrita (Art. 43 Resolução 12/2014 CONSUNI)

12:00 Início da prova escrita (Art. 43 Resolução 12/2014 CONSUNI)

16:00 Término da prova escrita

09:00 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 1º candidato  - seguindo a ordem das inscrições (Art. 47 Resolução 12/2014 CONSUNI) 

09:20 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 2º candidato

09:40 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 3º candidato

10:00 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 4º candidato

10:20 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 5º candidato

10:40 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 6º candidato

11:00 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 7º candidato

11:20 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 8º candidato

11:40 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 9º candidato

12:00 Início da leitura oral pública da prova escrita pelo 10º candidato

12:20 Término da leitura pública das provas escritas

12:30 Intervalo

13:30 Apuração dos candidatos aprovados e dos reprovados na prova escrita - atividade reservada à banca examinadora  (Art. 50 Resolução 12/2014 CONSUNI)

14:00 Publicação, em mural, das listas  de candidatos aprovados e de reprovados na prova escrita, seguindo a ordem das inscrições  (Art. 51 Resolução 12/2014 CONSUNI)

14:10 Início do prazo de 24h para interposição de recurso contra os resultados da prova escrita (Art. 52 Resolução 12/2014 CONSUNI)

09:00 Entrega de comprovantes de títulos e trabalhos pelos candidatos aprovados na prova escrita (art 60 §1º Resolução 12/2014 CONSUNI)

10:00 Início da prova de títulos e trabalhos - atividade reservada à banca examinadora

12:30 Intervalo

13:30 Continuação da prova de títulos e trabalhos

14:10 Término do prazo recursal da prova escrita

14:30
Início do julgamento dos eventuais recursos contra o resultado da prova escrita - atividade reservada à banca examinadora  (Art. 52, parágrafo único, Resolução 

12/2014 CONSUNI)

15:00 Publicação, em mural, das listas finais de aprovados e reprovados na prova escrita (Art. 53 Resolução 12/2014 CONSUNI)

15:10 Início da avaliação de títulos e trabalhos de eventuais candidatos com recurso deferido

16:00 Término da prova de títulos e trabalhos

09:00 Sorteio do ponto da prova didática do 1º candidato - respeitando a ordem da  lista de aprovados da prova escrita (Art. 55 Resolução 12/2014 CONSUNI)

09:10 Início da arguição de memorial do 1º candidato

09:40 Sorteio do ponto da prova didática do 2º candidato

09:50 Início da arguição de memorial do 2º candidato

10:20 Sorteio do ponto da prova didática do 3º candidato

10:30 Início da arguição de memorial do 3º candidato

11:00 Sorteio do ponto da prova didática do 4º candidato

11:10 Início da arguição de memorial do 4º candidato

11:40 Sorteio do ponto da prova didática do 5º candidato

11:50 Início da arguição de memorial do 5º candidato

12:30 Intervalo

13:30 Sorteio do ponto da prova didática do 6º candidato

13:40 Início da arguição de memorial do 6º candidato

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código: MS-157    Setor: Oficina de Criação 3D 1/Representações 3D/Escultura em madeira 1 e 2

Local de realização das provas: Escola de Belas Artes/UFRJ. Avenida Pedro Calmon, 550 (Prédio da Reitoria), Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro RJ. CEP-21941-901.

Período: De 16 a 20 de abril de 2018

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

CRONOGRAMA

16/04/2018

Segunda-feira                 

PROVA ESCRITA     

eliminatória e classificatória  

(Art.39 Resolução 12/2014 

CONSUNI) 

17/04/2018

Terça-feira                   

LEITURA DA PROVA 

ESCRITA                               

(Art. 43 Resolução 12/2014 

CONSUNI)

10:30

18/04/2018

Quarta-feira                     

PROVA DE TÍTULOS E 

TRABALHOS                
classificatória                                

(Art 60 Resolução 12/2014 

CONSUNI)

19/04/2018

Quinta-feira              

ARGUIÇÃO DE 

MEMORIAL classificatória                               

(Art. 54 Resolução 12/2014 

CONSUNI)



14:10 Sorteio do ponto da prova didática do 7º candidato

14:20 Início da arguição de memorial do 7º candidato

14:50 Sorteio do ponto da prova didática do 8º candidato

15:00 Início da arguição de memorial do 8º candidato

15:30 Sorteio do ponto da prova didática do 9º candidato

15:40 Início da arguição de memorial do 9º candidato

16:10 Sorteio do ponto da prova didática do 10º candidato

16:20 Início da arguição de memorial do 10º candidato

17:00 Término e atribuição de notas da arguição de memorial - atividade reservada à banca aexaminadora

09:00  Realização da prova didática pelo 1º candidato (Início das provas didáticas. Aulas de 30 minutos, com dez de intervalo entre elas)

09:40 Realização da prova didática pelo 2º candidato

10:20 Realização da prova didática pelo 3º candidato

11:00 Realização da prova didática pelo 4º candidato

11:40 Realização da prova didática pelo 5º candidato

12:30 intervalo

13:30 Realização da prova didática pelo 6º candidato

14:10 Realização da prova didática pelo 7º candidato

14:50 Realização da prova didática pelo 8º candidato

15:30 Realização da prova didática pelo 9º candidato

16:10 Realização da prova didática pelo 10º candidato

17:00 Início da apuração do resultado final do concurso: abertura dos envelopes e cálculo da classificação dos candidatos  (Arts. 62, 63 e 64 Resolução 12/2014 CONSUNI)

17:30 Publicação da classificação final dos candidatos e encerramento do concurso com a desinstalação da banca examinadora.

         Observações:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 - Este cronograma está sujeito a alterações em função do número de candidatos aprovados na prova escrita.   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 - Durante a prova escrita, será permitido consultar apenas as anotações realizadas no intervalo de uma hora entre o sorteio e a prova, que devem estar em papel 

branco timbrado que será distribuído para os candidatos. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________                                                      3 - Para a prova de títulos e trabalhos, os candidatos devem trazer cópias autenticadas em cartório, ou cópias simples 

acompanhadas dos originais APENAS DOS TÍTULOS ACADÊMICOS, podendo os demais serem comprovados com cópias simples, dispensando-se os originais (Art. 60 § 

1º Resolução 12/2014 CONSUNI)                                                   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________                                                        4 - É vetado aos candidatos assistirem a arguição de memorial e a prova didática dos concorrentes (Arts. 54 e 55 Resolução 

19/04/2018

Quinta-feira              

ARGUIÇÃO DE 

MEMORIAL classificatória                               

(Art. 54 Resolução 12/2014 

CONSUNI)

20/04/2018                        

Sexta-Feira                      

PROVA DIDÁTICA       
classificatória                               

(Art. 55 Resolução 12/2014 

CONSUNI)


