
CALENDÁRIO DE PROVAS 
  

Código/Setor: MS-098/Setor Desenvolvimento Neuropsicomotor e Reabilitação - Pediatria 
  

Local de realização das provas: Sala da Pós-Graduação – andar Térreo do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Rua Bruno Lobo nº 50 - Cidade Universitária - Ilha do 
Fundão - CEP: 21941-912 

  
Período: De 24 a 26 de Junho de 2015 

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

  

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

24/06/2015 

07:45 Instalação da Banca Examinadora  

08:00 às 13:00 Prova Escrita (duração de 5 horas, a saber: sorteio de 3 pontos; 
1 hora para consulta após o sorteio dos pontos; 4 horas para 
redação das respostas) 

14:00 Exposição de cópia das provas escritas em local público 

17:00 Resultado da prova escrita (lista de aprovados e eliminados) 

  

25/06/2015 08:00 Sorteio do ponto da prova Didática 

  

26/06/2015 
08:00 Prova Didática 

10:00 Arguição do Memorial 

 14:00 Proclamação dos Resultados 

  

Orientações 
  
  
  

- O calendário poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre 
com a concordância dos candidatos.  
- A etapa da Prova Escrita começa com o sorteio dos pontos. Caso o candidato 
não esteja presente no sorteio, estará eliminado do concurso.  
- Não haverá leitura pública das provas escritas (as provas ficarão afixadas em 
local público no decorrer do concurso).  
- Os candidatos aprovados na prova escrita farão as demais etapas por ordem de 
inscrição.  
- A prova didática terá a duração de 50 min. por candidato e será gravada.  
- A arguição pública do memorial visa a pôr em relevo a contribuição acadêmica 
das atividades científicas e/ou tecnológicas do candidato e suas qualidades 
relevantes para o exercício das funções universitárias e a explicitar uma proposta 
de plano de atividades acadêmicas. A arguição será gravada e terá a duração 
máxima de 15 min por candidato, não estando previsto uso de multimídia.  

 


