
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

8h Abertura do Concurso com a presença de TODOS os candidatos. 

instalação da banca examinadora e sorteio dos 3 pontos para a 

prova escrita

8:30-9:30h
Fechamento do acesso ao local de prova e início da consulta para a 

prova escrita, até as 9:30h.Não será permitida consulta ou redação 

da prova caso haja eventual atraso. 

9:30-13:30h Redação da Prova Escrita, sem consulta.

13:30h
Leitura ou afixação - Prova Escrita /Correção da Prova Escrita. A 

partir das 20h- Divulgação dos resultados da prova escrita. . 

OBSERVAÇÃO A prova escrita tem caráter eliminatório. Caso haja leitura, esta será 

obrigatória. A Comissão Julgadora fará a apuração dos candidatos 

aprovados nesta fase, que obtiverem nota na prova escrita maior ou igual 

a 7 (sete) de no mínimo 3 (três) membros da Comissão Julgadora, 

conforme previsto na Resolução nº 11/2010.

LOCAL SALA DA CONGREGAÇÃO

9h Sorteio de um ponto para a Prova Didática

9:30-13:30h Prova Prática-SALA DA CONGREGAÇÃO

14-20h Correção da Prova Prática  -SALA DA CONGREGAÇÃO OU SALA 

DOS PROFESSORES

9-20h Avaliação do Curriculum Vitae

LOCAL SALA DOS PROFESSORES

9-22h Prova Didática-Duração: 50 minutos

LOCAL SALA DA CONGREGAÇÃO

Local de realização das provas: ESCOLA DE MÚSICA -UFRJ-Rua do PASSEIO Nº98 Centro-

26/02/2015

23/02/2015

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

24/02/2015

25/02/2015

Período: De 23/02 a 02/03/2015

CALENDÁRIO DE PROVAS

CRONOGRAMA

Código/Setor: MS-169 / HISTÓRIA DA MÚSICA



OBSERVAÇÃO

Os candidatos deverão comparecer ao recinto destinado para a

prova didática, às 9 horas do dia 26/02/2015. Caso algum candidato

tenha desistido do referido concurso, poderá haver, a critério da

Comissão Julgadora, remanejamento da ordem de apresentação dos

candidatos de forma a que ocorram as “Provas Didáticas” em

horários sucessivos, a fim de se ELIMINAR a existência de horários

vagos.

8-22h Defesa de Memorial.

LOCAL SALA DA CONGREGAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Caso algum candidato tenha desistido do referido concurso, poderá

haver, a critério da Comissão Julgadora, remanejamento da ordem

de apresentação dos candidatos de forma a que ocorram as

“Arguições de Memoriais”, em horários sucessivos, a fim de se

minimizar a existência de horários vagos.

9h Fechamento dos trabalhos de banca.

LOCAL SALA DOS PROFESSORES/SALA DA CONGREGAÇÃO

02/03/2015 10 horas Proclamação do Resultado

LOCAL SALA DA CONGREGAÇÃO

26/02/2015

27/02/2015

28/02/2015


