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DATA HORÁRIO ATIVIDADE

18/10/22 15:00 Sorteio do ponto para prova didática (Remotamente)

14/11/22 Até 23:59
Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos do Lattes e Memorial. SOMENTE EM 
VERSÃO DIGITAL (1 arquivo PDF do Memorial e 1 arquivo PDF do Lattes e seus 
documentos comprobatórios) - Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail 
gabinetedirecao@im.ufrj.br

8:30 Abertura dos trabalhos pelo Presidente da banca.
8:30-8:45 Sorteio dos pontos para a Prova Escrita (presencial).

8:45 – 09:45
Consulta a materiais por parte dos candidatos / Elaboração das questões para a Prova 
Escrita

09:45 – 13:45 Prova Escrita
14:00 Digitalização da prova escrita.

14:00
Começo da Interposição de Recursos da Prova Escrita - os recursos deverão ser 
encaminhados por e-mail para gabinetedirecao@im.ufrj.br

14:00
Divulgação dos aprovados da Prova Escrita via e-mail e no site oficial do Instituto de 
Matemática

17/11/22

Período: De 18 de outubro a 1º de dezembro

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

CRONOGRAMA

CALENDÁRIO DO CONCURSO

Código – Setor: MC-013 (Matemática Aplicada)

Local de realização das provas: Prédio do Centro de Tecnologia da UFRJ - Bloco C - Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária/RJ - CEP: 
21941-909
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14:00 Divulgação de cópias das provas escritas no site ofícial do Instituto de Matemática

14:00
Fim do prazo para divulgação dos aprovados na prova escrita por e-mail e no site oficial do 
Instituto de Matemática.

14:00
Início do prazo de 24 horas para interposição de recursos da prova escrita. Os recursos 
deverão ser encaminhados por e-mail para gabinetedirecao@im.ufrj.br

25/11/22 14:00 Fim do prazo recursal.

9:00 Prova Didática, candidato #1
10:00 Prova Didática, candidato #2
11:00 Prova Didática, candidato #3
12:00 Almoço
13:00 Prova Didática, candidato #4
14:00 Prova Didática, candidato #5
15:00 Prova Didática, candidato #6

9:00 Arguição do Memorial, candidato #1
10:00 Arguição do Memorial, candidato #2
11:00 Arguição do Memorial, candidato #3
12:00 Almoço
13:00 Arguição do Memorial, candidato #4
14:00 Arguição do Memorial, candidato #5
15:00 Arguição do Memorial, candidato #6
16:00 Avaliação dos Títulos.
17:00 Abertura dos votos e divulgação pública do resultado do concurso.

1/12/22

Em função do número de candidatos aprovados na prova escrita, as etapas do dia 1/12 poderão ser antecipadas para 
o dia 29/11.

            
            
            

24/11/22

29/11/22
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Observações Informações importantes para a prova escrita, de observância obrigatória a todos os candidatos:
A) levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.
B) apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura


