Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
Edital no 191, de 03 de julho de 2014
O Magnifico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público
aos candidatos os horários e os locais de realização das Provas Objetiva, Objetiva-Discursiva e Objetiva-Prática referentes ao
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnicos Administrativos do quadro único de pessoal da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, de Classes “C”, “D” e “E”, regido pelo Edital no 70, de 31 de março de 2014 e suas retificações.
1. As Provas Objetiva, Objetiva-Discursiva e a parte Objetiva da Prova Objetiva-Prática serão aplicadas no dia 27 de julho 2014.
1.1. As provas, previstas no item 1 deste edital, serão realizadas nos seguintes locais:
UFRJ - Campus da Ilha do Fundão
Locais: Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), Escola de Educação
Física e Desportos (EEFD), Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE) e Faculdade de Letras;
UFRJ - Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS)
Endereço: Largo de São Francisco de Paula, no 1 - Centro - Rio de Janeiro - RJ;
UFRJ - Faculdade Nacional de Direito (FND)
Endereço: Rua Moncorvo Filho no 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ;
UFRJ - Colégio de Aplicação (CAp/UFRJ)
Endereço: Rua J. J. Seabra s/n - Lagoa - Rio de Janeiro - RJ; e
UFRJ - Campus da Praia Vermelha
Endereço: Av. Venceslau Brás no 49 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ.
Locais: Instituto de Economia, Faculdade de Educação e Escola de Comunicação.
1.2. O acesso ao local de aplicação das Provas Objetiva, Objetiva-Discursiva e da parte Objetiva da Prova Objetiva-Prática será
aberto às 12 horas e será fechado impreterivelmente às 13 horas, horário oficial de Brasília, e as provas terão início imediato.
1.3. Os candidatos serão informados individualmente do local de realização das suas provas e da sua duração através da
convocação para a realização das provas, na forma do subitem 6.1 do Edital no 70, de 31 de março de 2014.
2. A parte Prática da Prova Objetiva-Prática será aplicada no período compreendido entre os dias 04 de agosto de 2014 e 08 de
agosto de 2014.
2.1. As provas, previstas no item 2 deste edital, serão realizadas nos seguintes locais:
UFRJ - Campus da Ilha do Fundão
Locais: Centro de Ciências de Saúde (CCS), Prédio da Divisão Gráfica e Faculdade de Letras;
UFRJ - Escola de Música
Endereço: Rua do Passeio no 98 - Lapa - Rio de Janeiro - RJ;
UFRJ – Museu Nacional
Endereço: Quinta da Boa Vista s/n - São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ
2.2. Os candidatos serão informados individualmente do local, da data e do horário de realização da parte Prática da Prova
Objetiva-Prática, bem como da sua duração, através da convocação para a realização das provas, na forma do subitem 6.1 do
Edital no 70, de 31 de março de 2014.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a(s) prova(s), previstas nos itens 1 e 2 deste edital, com
antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o início das provas, munido de caneta esferográfica, de corpo
transparente, de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será
exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.
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