
 

CALENDÁRIO DE PROVAS  

Edital nº 377, de 25 de maio de 2022, consolidado com as retificações do Edital nº 402, de 31 de maio de 2022, do Edital nº 435, de 31 de maio de 2022, e do 
Edital nº 498, de 06 de julho de 2022. 

Departamento de Geografia – Geografia Política e Geopolítica 

Código/Setor: MC-010 - CCMN - Instituto de Geociências - Geografia - Geografia Política e Geopolítica.  

Local de realização da prova escrita: Salas do bloco I e F. Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) - Rua Athos 
da Silveira Ramos, n. 274 - CEP: 21941-916. Cidade Universitária – Ilha do Fundão - Rio de Janeiro – RJ 

Período: 16/11/2022 a 29/11/2022  

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

Os candidatos realizarão a prova escrita de forma presencial e um membro da Comissão Julgadora estará presente para acompanhar 
a sua realização. As demais etapas do concurso serão efetuadas em sessões remotas via a plataforma Google Meet. A Comissão 
Julgadora realizará seus trabalhos de forma remota. 

Informações importantes que devem ser obrigatoriamente observadas por todos os candidatos durante a prova escrita: 

A. Levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta. 
B. Levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos descartáveis. 
C. Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura. 

CRONOGRAMA 

DATA  HORÁRIO  ATIVIDADE 

Quarta-feira   
16/11/2022 

18:00  Prazo final para recepção da documentação, a ser enviada para o e-mail da secretaria do concurso 
(concurso.geopol@igeo.ufrj.br):  

a) Documentos comprobatórios necessários à apreciação de títulos e trabalhos referidos no currículo 
LATTES, em um arquivo digital único, em formato PDF.   

b) Memorial: arquivo digital único, em formato PDF.  

Documentos muito pesados podem ser transferidos através de uma plataforma de compartilhamento, 
via link endereçado ao e-mail indicado. Nesse caso, é de responsabilidade exclusiva dos candidatos 
garantir o pleno acesso aos arquivos, de modo que o e-mail da secretaria do concurso possa fazer o 
download dentro do prazo. 

Segunda-feira   
21/11/2022 

09:00  - Instalação virtual da banca.  

- Abertura do concurso.  

9:20  - Sorteio dos pontos da prova escrita. 

9:30 às 10:30  - Período de consulta, por parte dos candidatos, de obras, trabalhos publicados e anotações pessoais 
para a realização da prova escrita (não será permitida a utilização de nenhum tipo de equipamento 
eletrônico). 

10:30 às 10:40  - Apresentação das questões formuladas pela Comissão Julgadora a partir dos pontos sorteados. 

10:40 às 14:40  - Realização da prova escrita. 

15:30 - Início da correção da Prova Escrita. 



Quarta-feira  
23/11/2022 

08:00 - Divulgação dos resultados da prova escrita via e-mail e site do Departamento de Geografia 
(www.geografia.ufrj.br).  

- Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado da prova escrita. Os recursos 
deverão ser direcionados à Comissão Julgadora e enviados para o e-mail da secretaria do 
concurso (concurso.geopol@igeo.ufrj.br).  

- Afixação remota de cópia das provas escritas (publicação através do site do departamento de 
Geografia). 

08:30 às 16:30 Apreciação, pela Comissão Julgadora, dos títulos e trabalhos referidos no currículo lattes. 

Quinta-feira  

24/11/2022 

08:00 Fim do prazo para interposição de recursos contra o resultado da prova escrita. 

08:00 às 10:00 Julgamento de eventuais recursos 

10:00 Resultado dos eventuais recursos contra o resultado da prova escrita via e-mail e site do 
Departamento de Geografia.  

Divulgação da relação dos candidatos aprovados e eliminados na prova escrita via e-mail e site do 
Departamento de Geografia. Os candidatos aprovados seguirão para a fase seguinte.  

11:00 Divulgação do cronograma e dos links para as demais etapas (arguição de memorial e prova 
didática) via e-mail e site do Departamento de Geografia. 

A partir de 13:00 Sorteio público dos pontos da Prova Didática, de hora em hora (Grupo A, conforme cronograma de 
horários a ser divulgado no dia 23/11/2022 às 11:00) 
 
Arguição dos memoriais dos candidatos (conforme cronograma de horários a ser divulgado no 
dia 23/11/2022 às 11:00) 

Sexta-feira   
25/11/2022 

A partir de 08:00 Sorteio público dos pontos da Prova Didática, de hora em hora (Grupo B, conforme cronograma de 

horários a ser divulgado no dia 23/11/2020 às 11:00)  

08:00 às 11:30 Arguição dos memoriais dos candidatos (continuação, conforme cronograma de horários ser 

divulgado no dia 23/11/2022 às 11:00) 

A partir de 13:00 Realização da Prova Didática (Grupo A) 

Segunda-feira 

28/11/2022 

A partir de 08:00 Realização da Prova Didática (Grupo B) 

Terça-feira 
29/11/2022 

A partir de 10:00 Divulgação pública do resultado final do concurso, via link a ser divulgado durante o concurso 

OBSERVAÇÕES 

OBSERVAÇÕES 1) O cronograma detalhado da prova didática e da arguição de memorial será elaborado pela banca examinadora, tendo 
em vista a lista de candidatos aprovados na prova escrita. 

2) O cronograma poderá ser alterado:   
- Conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos candidatos.  
- Em virtude das determinações sanitárias restritivas do Poder Público, poderá ocorrer adiamento do concurso. 

3) Conforme regulamentação da UFRJ, a prova didática e a arguição de memorial serão gravadas: o 
comparecimento do candidato implica em concordância com a gravação da sua imagem. 

 

 


