
CALENDÁRIO DE PROVAS 

 Código/Setor: MS-184/Literatura Brasileira 

  
Local de realização das provas: Prédio da Faculdade de Letras – Auditório E-3 - Av. Horácio 
Macedo, nº 2151, Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-917 

  

Período: De 14 a 18 de maio de 2018, salvo alterações 

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

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

14/05/2018 
(segunda-feira) 

8:00 h Instalação da Banca Examinadora 

8:00 h Sorteio dos pontos para a prova escrita 

8:15 às 9:15 h Consulta dos candidatos ao material bibliográfico 

8:15 às 9:15 h Elaboração pela Banca das questões para a prova escrita 

9:30 às 13:30 h Realização da prova escrita 

15:00h  Início da leitura pública da prova escrita 

  

15/05/2018 
(terça-feira) 

8:00 às 13:00 h Continuação da leitura pública da prova escrita 

14:00 às 16:00 h Término da leitura pública da prova escrita 

16:00 às 16:30 h Reunião da Banca para deliberação 

17:00 h Divulgação do resultado da prova escrita. Início do prazo de 
24 h para interposição de recurso pelos candidatos 

  

 14:00 h Avaliação dos currículos pela Banca 

  16/05/2018 
(quarta-feira) 

17:00 h Encerramento do prazo para interposição de recurso. 
Elaboração e divulgação das respostas aos possíveis 
recursos 

  

 
 17/05/2018 
  (quinta-feira) 

7:30 h 

 
Sorteio do ponto para a prova didática 

 8:30 h 
 
Avaliação dos currículos pela Banca 

  

  18/05/2018 
(sexta-feira) 

7:30 h Prova didática dos candidatos aptos  

14:00 h Arguição dos memoriais dos candidatos aptos 

18:00 h Reunião da Banca para as deliberações finais 

19:00 h Proclamação do resultado final do concurso 

  

Observação:            
Este cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso,  
com a anuência de todos os candidatos e da banca examinadora. É possível, 
inclusive, que o concurso precise se estender até o dia 21/5.  

 



Período para entrega da documentação comprobatória  

Período Até 28 de março de 2018. 

Endereço 

Secretaria Geral da Faculdade de Letras - Av. 

Horacio Macedo 2151, Sala D-106 - Cidade 

Universitária - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-917. 

Email secretariageral@letras.ufrj.br 

Telefone 3938-9748 

Horário de Atendimento 10:00 às 15:00 

 

 


