
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

08:00 Instalação da banca com a presença de candidatos e examinadores

08:15 Sorteio dos 3 pontos da PROVA ESCRITA.

8:30 às 9:30
Os candidatos fazem consulta de materiais (obras, trabalhos publicados e anotações pessoas) sobre os

pontos sorteados.

09:40 Apresentação das questões que a banca elaborou sobre os pontos sorteados

9:45 às 13:45 Redação das respostas pelos candidatos

09:30
LEITURA PÚBLICA DA PROVA ESCRITA de cada um dos candidatos, perante os demais candidatos e 

a Banca, seguindo a ordem de inscrição. Todos os candidatos devem chegar ao local da leitura da prova 

às 9:20. Haverá uma parada de 1 hora para almoço, em momento determinado pelo presidente da Banca

Ao final da leitura pelos candidatos, a Banca se reunirá para fazer a avaliação dos candidatos nessa 

etapa, conforme o inciso V do artigo 13 das normas da Resolução do Consuni 11/2010, citadas no Edital.

Anúncio do resultado da reunião supracitada. 

09:30
SORTEIO DO PONTO DA PROVA DIDÁTICA com a presença de todos os candidatos. Serão eliminados 

da lista de pontos aqueles que já tiverem sido sorteados na prova escrita. 

10:00 APRECIAÇÃO DOS TÍTULOS E TRABALHOS referidos no curriculum vitae  de cada candidato.

09:30 PROVA DIDÁTICA dos candidatos obedecendo a ordem de inscrição. 

Duração de cada aula: de 45 a 50 minutos. Todos os candidatos devem chegar ao local da prova 

didática às 9:15 e ficar aguardando sua vez em sala a ser anunciada.

09:30

ARGUIÇÃO DO MEMORIAL dos candidatos obedecendo a ordem de inscrição. Duração até uma hora e 

15 minutos para cada candidato. Todos os candidatos devem chegar ao local da arguição do memorial 

às 9:15 e ficar aguardando sua vez em sala a ser anunciada. 

Reunião da banca e divulgação dos resultados

Observação:

CALENDÁRIO DE PROVAS

25/04/2014

28/04/2014

CRONOGRAMA

24/04/2014

Código/Setor: MS-195 / Linguística - Especialidade em Psicolinguística e Neurociência da Linguagem

Local de realização das provas: Prédio da Faculdade de Letras - Sala D-110 - Av. Horácio Macedo, 2151, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-917.

Período: De 24 a 30 de abril de 2014

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

Cronograma sujeito a alterações

29/04/2014

30/04/2014


