
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

09:00 Instalação da banca

Apresentação dos candidatos – Sala 15B

Entrega de documentos comprobatórios do CV por parte dos candidatos

10:00 Sorteio de pontos da Prova Escrita

10:30 Início da Prova escrita

Término da Prova Escrita

15:30 Atribuição de notas à Prova Escrita (Interno)

09:00 Divulgação do resultado da prova escrita em mural

10:30 Sorteio de pontos da Prova Didática para os que apresentarão no dia 25/10

11:00 Início da atribuição de graus da apreciação de títulos e trabalhos (interno)

10:30 Sorteio de pontos da Prova Didática para os que apresentarão no dia 26/10

11:00 Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 24/10 (50min para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre 

23:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

11:00 Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 25/10 (50min para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre 

23:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

09:00 Início da Arguição de memorial (15min para cada candidato, com intervalo de 5 minutos entre cada prova)

16:00 Atribuição de graus da Arguição de memorial (interno)

16:30 Elaboração do mapa de resultados

17:00 Divulgação do resultados e encerramento

Observação: O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a ciência dos candidatos.

25/11/2015

Quarta-feira

26/11/2015

Quinta-feira

27/11/2015 Sexta-

Feira

CRONOGRAMA

23/11/2015

Segunda-feira

24/11/2015

Terça-feira

14:30
Apresentação pública das Provas Escritas por afixação das fotocópias das provas em mural

09:30

Período: De 23 a 27 de Novembro de 2015

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

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-008 Biologia da Conservação

Local de realização das provas: Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM). Avenida

São José do Barreto, 764 – São José do Barreto. Macaé – Rio de janeiro – CEP: 27965-045 – E-mail:

rh@macae.ufrj.br / rodr.lemes@bol.com.br – Telefone: (22) 2141-3932


