
CALENDÁRIO DE PROVAS 

CÓDIGO/SETOR: MC-020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: IFCS – Largo São Francisco de Paula, 1 – Centro/RJ
PERÍODO: 22/11/2022 a 02/12/2022
DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO DO CONCURSO: Mural do Departamento de Sociologia 
E-MAIL DO CONCURSO: concursods2022@gmail.com
HORÁRIO, TEMPO DE DURAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA SUA REALIZAÇÃO: Conforme cronograma abaixo (todas as etapas serão presenciais)

CRONOGRAMA

Data Horário Atividade

22/11/2022 terça-feira

08:00 Instalação da Banca Examinadora 
09:00 Divulgação do Cronograma 
09:10 Sorteio dos pontos da prova escrita 

9:15 - 10:15
Consulta ao material impresso por parte dos candidatos (obras, trabalhos publicados e anotações 
pessoais, sem acesso à Internet ou uso de dispositivos eletrônicos como tablets, notebooks, celulares, 
leitores digitais). 

10:15 - 14:15 Realização da prova escrita (caneta de tinta indelével na cor azul ou preta)

15:00- 18:00

Início da leitura pública da prova escrita por ordem de inscrição (vedada a presença dos demais 
candidatos) ou início da correção das provas escritas pela comissão julgadora (Art 35, Resolução 
Consuni 15/2020)

23/11/2022 quarta -feira 08:00- 18:00 

Continuação da leitura pública da prova escrita por ordem de inscrição (vedada a presença dos demais 
candidatos) ou continuação da correção das provas escritas pela comissão julgadora. (Art 35, 
Resolução Consuni 15/2020)

8:00 - 11:00

Continuação da leitura pública da prova escrita por ordem de inscrição (vedada a presença dos demais 
candidatos) ou continuação da correção das provas escritas pela comissão julgadora. (Art 35, 
Resolução Consuni 15/2020).

24/11/2022 quinta-feira
13:00 Divulgação do Resultado da Prova Escrita (Mural do Departamento de Sociologia/ sala 409)

13:05
Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado da prova escrita. Os recursos deverão 
ser encaminhados para o e-mail: concursods2022@gmail.com

25/11/2022 sexta -feira

13:05 Prazo final para interposição de Recursos contra resultado da Prova Escrita

16:30
Resultado do julgamento dos recursos referentes à Prova Escrita e Divulgação do Cronograma das 
Provas de Arguição do Memorial. Será observada a ordem de inscrição. (Divulgação Oficial no Mural do 
Departamento de Sociologia)

16:35 - 20:00

Entrega de 7 (sete) cópias do Memorial, de 1 (uma) cópia do Currículo Lattes e de 1 (uma) cópia física 
dos documentos comprobatórios para apreciação dos títulos e trabalhos, presencialmente, na sala do 
Departamento de Sociologia (sala 409)
Enviar em anexo, no formato pdf, para o e-mail do concurso: 

1) Currículo Lattes: arquivo digital, em formato PDF único;
2) Comprovantes dos títulos e das informações do Currículo Lattes (arquivo digital, em formato PDF, 
único)
Arquivos em outros formatos, fora do prazo ou enviados para outros endereços não serão considerados 
(não serão aceitos links de nuvens virtuais ou que contenham senhas de acesso).

28/11/2022 segunda-feira
8:00 -12:00 Início da arguição pública do memorial (vedada a presença dos demais candidatos). Será observada a 

ordem de inscrição.
14:00 - 18:00 Continuação da arguição pública do memorial (vedada a presença dos demais candidatos).

29/11/2022 terça-feira
8:00 - 12:00 Continuação da arguição pública do memorial (vedada a presença dos demais candidatos) e sorteio do 

ponto para a prova didática. 

14:00 - 18:00 Continuação da arguição pública do memorial (vedada a presença dos demais candidatos) e sorteio do 
ponto para a prova didática.

30/11/2022 quarta-feira
8:00 - 12:00 Prova Didática e Sorteio do ponto para a Prova Didática. Vedada a presença de demais candidatos
14:00 - 18:00 Prova didática e Sorteio do ponto para a Prova Didática. Vedada a presença de demais candidatos. 

01/12/2022 quinta-feira
8:00 - 12:00 Prova didática. Vedada a presença de demais candidatos.
14:00 - 18:00 Prova didática. Vedada a presença de demais candidatos.

02/12/2022 sexta-feira
08:00 Apreciação de Títulos e Trabalhos por parte da banca examinadora 
13:00 Deliberação da Banca Examinadora
14:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso

Informações importantes, de observância de todos os candidatos:
1) Levar sua própria caneta de tinta na cor azul ou preta.  
2) Levar sua própria água. 
3) Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura.

Obs.: O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos/as candidatos/a


