Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de
Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico
Edital nº 231, de 8 de julho de 2016
Divulgação dos locais de Prova Didática
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, torna público aos candidatos o horário
e o local de realização do sorteio dos pontos da Prova Didática, o horário e o
local de realização da Prova Didática referente ao Concurso Público regido
pelo Edital nº 366, de 22 de outubro de 2015, publicado no Diário Oficial da
União nº 205, de 27 de outubro de 2015, consolidado com as alterações do
Edital nº 415, de 17 de novembro de 2015, publicado no Diário Oficial da União
nº 222, de 20 de novembro de 2015.
1. A prova didática consistirá na apresentação do planejamento de uma
sequência de atividades a serem desenvolvidas com crianças a partir do
ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e que
deverá ser simulada na ocasião da prova. A prova terá duração máxima
de 50 (cinquenta) minutos, sendo 30 (trinta) minutos para a simulação e
os demais para defesa do planejamento com arguição da Banca. A
apresentação será realizada em sessão pública, sendo vedada a
participação dos demais candidatos.
1.1. O sorteio do ponto e a realização da Prova Didática serão realizados
no período de 18 a 22 de julho de 2016 conforme cronograma divulgado no
sítio eletrônico www.pr4.ufrj.br
1.2. O sorteio do ponto para a Prova Didática será realizado na Escola de
Educação Infantil, situada à Rua Bruno Lobo nº 50 – Cidade Universitária.
A prova Didática será realizada no Colégio de Aplicação da UFRJ, situado
à Rua J. J. Seabra, s/nº - Lagoa.

1.3. O candidato deverá apresentar documento oficial e original de
identidade no sorteio do ponto da Prova Didática e na realização da
Prova Didática.
1.4. São considerados documentos oficiais de identidade os descritos no
item 13.3 do Edital.
1.5. O candidato que não comparecer ao sorteio do ponto da prova
didática ou à Prova Didática no horário e local previsto será eliminado do
concurso.
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