
Calendário de Provas Concurso UFRJ Edital
Código/setor

Local

Período De 24 a 28 de abril de 2018
Horário Conforme cronograma abaixo

CRONOGRAMA
Data Horário Atividade

08:00

08:10 Sorteio dos pontos da prova escrita

08:15 / 09:15

09:15 / 13:15 Prova escrita

13:30

17:30

17:30

08:00

08:30 Análise dos currículos dos candidatos pela banca examinadora

17:30

07:50

08:00 Realização da prova didática para os sorteados em 25/04

08:00 Realização da prova didática para os sorteados em 26/04

08:00 Arguição de memorial dos candidatos

15:30 Deliberação da banca examinadora

18:00 Divulgação pública do resultado do concurso

MS-194 - CT - Nanomateriais / Síntese de Materiais Nanoestruturados / 
Nanosistemas, Nanoestruturas e Nanosensores / Nanomodelagem

Programa de Engenharia  da Nanotecnologia - Campus UFRJ Fundão - Av. Horácio 
Macedo, 2030 - Centro de Tecnologia - Bloco I, Sala I-036 - Ilha do Fundão - CEP: 
21.941-972 - Rio de Janeiro - RJ

24/04/2018
(terça-feira)

Instalação da banca examinadora e elaboração do calendário do 
concurso

Consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais dos 
candidatos após o sorteio dos pontos

Afixação de cópia das provas escritas no quadro de avisos do 
Programa de Engenharia da Nanotecnologia
Divulgação dos candidatos aprovados e eliminados para a fase 
seguinte
Início do prazo  para interposição de recurso quanto ao resultado 
da prova escrita

25/04/2018
(quarta-feira)

Sorteio do ponto da prova didática para os candidatos que 
apresentarão no dia 26/04

Prazo final para interposição de recurso quanto ao resultado da 
prova escrita

26/04/2018
(quinta-feira)

Sorteio do ponto da prova didática para os candidatos que 
apresentarão no dia 27/04

27/04/2018
(sexta-feira)

28/04/2018
(sábado)

Observação: O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 
concordância dos candidatos e da banca. Os candidatos têm até 10 (dez) dias antes da data de início 
do concurso para a entrega dos documentos comprobatórios.
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