
DATA HORÁRI ATIVIDADE

08:30 Instalação da banca

09:00 Apresentação dos candidatos, divulgação dos pontos do concurso, sorteio dos pontos da Prova Escrita – Sala 1

10:00 Início da Prova Escrita

14:00 Término da Prova Escrita

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

14:30 Atribuição de notas da prova escrita (interno)

19:00 Divulgação do Resultado da Prova Escrita em mural; Sorteio do ponto para Prova Didática

08:30 Início da Atribuição de graus para títulos e trabalhos (interno)

19:00 Término da Atribuição de graus para títulos e trabalhos (interno)

08:00 Início da Aplicação da prova didática (40min para cada candidato, com intervalo de 5 minutos entre cada prova) - 1º 

19:00 Término da Aplicação da prova didática - 1º dia

08:00 Início da Aplicação da prova didática (40min para cada candidato, com intervalo de 5 minutos entre cada prova) - 2º 

12:00 Término da Aplicação da prova didática - 2º dia

14:00 Início da Arguição de memorial (30min para cada candidato) - 1º dia

19:00 Término da Arguição de memorial - 1º dia

08:00 Início da Arguição de memorial (30min para cada candidato) - 2º dia

12:00 Término da Arguição de memorial - 2º dia

14:00 Atribuição de graus (interno)

15:00 Elaboração do mapa de resultados

16:00 Divulgação do resultados e encerramento

Observação:

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

candidatos. 

Os candidatos deverão se apresentar no local de realização de prova, acima divulgado, no dia 03/11/2015 às 08:30h. 

Nesta ocasião os candidatos deverão entregar toda a documentação comprobatória do Curriculum Vitae.

04/11/2015

Quarta-feira

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-015 Oceanografia Biológica - Professor Adjunto - 40 h - DE

Local de realização das provas: Campus UFRJ - Macaé - NUPEM, sala 1. Av. São José do Barreto, 764, Bairro São José do Barreto, Macaé, RJ, 

CEP 27965-045 - E-mail: cobio@macae.ufrj.br  ou  rh.admissao@macae.ufrj.br – Telefone: (22) 2796 2553

Período: De 3 a 7 de novembro de 2015

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

CRONOGRAMA

07/11/2015                                          

Sábado

06/11/2015                     

Sexta-feira

03/11/2015

Terça-feira

05/11/2015

Quinta-feira


