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CRONOGRAMA PRELIMINAR* – CONCURSO DO EDITAL 377 -VAGA MC-
018 – Setor FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL 

*O cronograma pode sofrer alterações de acordo com o andamento do concurso e o número de 
candidatos remanescentes. Os candidatos serão informados sobre quaisquer alterações. 
Dia 27/02 (Segunda-feira)  

10:00 – Abertura do concurso (Auditório do Bloco N) evento presencial para 
CANDIDATOS, PRESIDENTE DA BANCA, CORPO SOCIAL DO ICB. OS DEMAIS 
MEMBROS DA BANCA ONLINE – EVENTO PÚBLICO. 

10:30 – Prova escrita (Evento presencial para os candidatos)  

Dia 28/02 (Terça-feira) 

Correção da prova escrita (atividade da banca do concurso) 

18:00 – Divulgação da lista preliminar de candidatos aptos para a segunda fase do 
concurso e início do período para interposição de recurso. 

Dia 01/03 (Quarta-feira) 

19:00 – Divulgação do resultado final dos candidatos aptos para a segunda fase do 
concurso após avaliação dos recursos. 

19:00 – Início do período para upload dos documentos para a prova de títulos e 
memorial (online).  

Dia 02/03 (Quinta-feira) 

8:00 – Final do prazo para upload do memorial e documentos para a prova de títulos 

8:30 – Sorteio da prova didática (atividade on-line) 

Dia 03/02 (Sexta-feira)  

8:30 – Início da prova didática (atividade on-line) 

13:00 – Prova Prática (atividade on-line). A prova prática consiste em uma 
apresentação de até 15 min sobre a proposta do candidato para o ICB-UFRJ, caso 
seja aprovado para a vaga.  

16:00 - Reunião da banca para compilação das notas. 

Até as 18h - Divulgação do resultado final (atividade on-line). 


