
 

EDITAL N° 377, DE 25 DE MAIO DE 2022 

MC-024 / Mecânica dos Sólidos / Departamento de Estruturas / Escola Politécnica da UFRJ 

 

Período do Concurso: 05 a 09 de dezembro de 2022 

Local da Abertura do Concurso/Prova Escrita: Centro de Tecnologia/CT - Bloco D, Sala D-201 (Ilha do Fundão). 

Local de realização da Prova Didática: Centro deTecnologia/CT - Bloco D, Sala D-203B (Ilha do Fundão). 

Todas as atividades terão publicidade no site da Escola Politécnica: http://www.poli.ufrj.br/concursos-docentes/ 

Observação:  

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a concordância dos  candidatos e da Comissão 

Julgadora. 

2) Consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais dos candidatos após o sorteio dos pontos. Durante a etapa de 

consulta não será permitido meios digitais, tais como celulares, tablets, notebooks ou similares, ainda que não tenham acesso 

à internet. 

 

CRONOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
Dia 1: 05/12/2022 

Até 07h59  

 

 

 
Atividade 

Presencial 

Os candidatos devem entregar os documentos comprobatórios dos 

títulos e trabalhos em um único arquivo em formato digital (PDF) 
através do e-mail: chefe.des@poli.ufrj.br 

08h00 Abertura do Concurso 

08h30 Sorteio e divulgação dos pontos da Prova Escrita 

08h40 às 09h40 Consulta do conteúdo sorteado por parte dos candidatos 

09h50 Apresentação das questões para Prova Escrita 

10h00 às 14h00 Prova Escrita 

18h00 às 19h00  

Atividade  

Remota 

Secretaria do concurso identifica as Provas Escritas corrigidas. 
Divulgação do resultado da Prova Escrita. Afixação das Provas 
Escritas em local público. 

19h00 Início do prazo para interposição de Recursos contra 

resultado/conteúdo da Prova Escrita. Os candidatos devem 

entregar o recurso em um único arquivo em formato digital (PDF) 

através do e-mail: chefe.des@poli.ufrj.br 

 
Dia 2: 06/12/2022 

19h00 Atividade 

Remota 

Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo 
da Prova Escrita 

 
Dia 3: 07/12/2022 

08h00  

 

 
 

Atividade 

Remota 

Resultado dos Recursos contra Prova Escrita (no caso da existência 
de recurso) 

08h05 às 09h00 Sorteio do ponto da Prova Didática (sem divulgação) 

10h00 às 16h00 Divulgação do ponto sorteado para a Prova Didática aos candidatos 

aprovados na Prova Escrita, pela ordem de inscrição, com defasagem 

em relação ao candidato anterior. 

09h00 às 12h00 Arguição pública do Memorial pelos candidatos, pela ordem de 

inscrição. Vedada a presença dos demais candidatos. 
12h00 às 14h00 Almoço 

14h00 às 17h00 Arguição pública do Memorial pelos candidatos, pela ordem de 

inscrição. Vedada a presença dos demais candidatos. 

 
Dia 4: 08/12/2022 

09h00 às 16h00 
Atividade 
Remota 

Divulgação do ponto sorteado para a Prova Didática aos candidatos 
aprovados na Prova Escrita, pela ordem de inscrição, com 
defasagem de uma hora em relação ao candidato anterior. 

10h00 às 12h00 

Atividade 
Presencial 

Prova Didática dos candidatos cujos pontos foram divulgados no 
dia 07/12/2022 

12h00 às 14h00 Almoço 

14h00 às 17h00 Prova Didática dos candidatos cujos pontos foram divulgados 
no dia 07/12/22 

 



 

Dia 5: 09/12/2022 

09h00 às 12h00  

 
Atividade 

Presencial 

Prova Didática dos candidatos cujos pontos foram divulgados no dia 

08/12/22 
12h00 às 14h00 Almoço 

14h00 às 17h00 Prova Didática dos candidatos cujos pontos foram divulgados no  dia 

08/12/22 

17h00 às 18h00 Apreciação de títulos. 

18h30 Divulgação do resultado final. 

 


