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COMUNICADO
A Quem Interessar Possa,

 

Conforme deliberação da 6a Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo Provisório do
Instituto Politécnico, ocorrida no dia 14 de outubro de 2022, torna-se público o
Cronograma Detalhado do Concurso Público para provimento efetivo de 01 (uma) vaga
no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior Adjunto A (40H - DE), Código
de Vaga MC-030 Engenharia Civil/Estruturas.

ETAPA DATA - HORA
Abertura do Concurso e Sorteio dos 3 Pontos 16/11 - 08:00-08:30
Aplicação da Prova Escrita: 16/11 - 08:30-13:30
Divulgação do Resultado da Prova Escrita: 17/11 - 08:00
Interposição dos Recursos Contra o Resultado da Prova
Escrita:

17/11 - 08:00 até 18/11 -
08:00

Julgamento dos Recursos Contra o Resultado da Prova
Escrita: 18/11 - 08:00-10:00

Divulgação dos Resultados dos Recursos: 18/11 - 10:00
Demais Etapas do Concurso: ---
     - Sorteio dos Pontos da Prova Didática: 21/11 - 08:00
     - Apreciação de Títulos e Trabalhos (interno): 21/11 - 09:00
     - Aplicação da Prova Didática: 22/11 - 08:00
     - Arguição de Memorial: 23/11 - 08:00
     - Divulgação do Resultado Final: 23/11 - 17:00
Prazo Para Entrega de Documentos: ---
     - Para a Apreciação de Títulos e Trabalhos: 16/11 - 23:59h
     - Para a Arguição de Memorial: 18/11 - 12:00h

Informações adicionais:

- O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do
concurso, sempre com a concordância dos candidatos aptos nessas etapas.

- A prova escrita será realizado na modalidade presencial e as demais etapas do
concurso serão realizadas remotamente, segundo a Resolução Nº 96 de 29/07/2022;
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-  Após o sorteio dos pontos da prova escrita os candidatos terão 1h para consultarem
seus materiais, sendo permitido apenas materiais físicos, ou seja, não será permitido
acesso à internet, celular, laptop e afins;

- O memorial deve conter uma proposta para o plano de atividades acadêmicas;

- O tempo para a realização da prova didática e para a arguição de memorial serão
definidos pela banca e informados aos candidatos na primeira etapa do concurso;

- Para a prova escrita os candidatos deverão levar documento de identidade com
fotografia e assinatura;

- Para a prova escrita os candidatos deverão levar a sua própria água em garrafas
transparentes;

- O Formulário on-line (http://u.macae.ufrj.br/edital-377-2022) para a entrega da
documentação comprobatória referente à apreciação de Títulos e Trabalhos será
habilitado às 8h do dia 16 de Novembro e permanecerá ativo até as 23:59 do dia 16 de
Novembro. Solicita-se que, preferencialmente, a organização da documentação seja de
acordo à sequência apresentada nos currículos Lattes. Salienta-se que, juntamente
com os documentos comprobatórios, os candidatos deverão incluir uma declaração
informando que todos os documentos anexados são verdadeiros.

- A comunicação entre a Comissão Julgadora e os Candidatos será feito através da
Plataforma Gsuite – Google Classroom. Requerido que o candidato possua uma conta
no domínio gmail.com*. Os candidatos serão convidados a participar dessa
Plataforma Google Classroom (Nome de Turma: Engenharia Civil - Estruturas - 40H(DE).
Seção: Edital 377/2022: Código de Vaga MC-030) com o e-mail fornecido no formulário
de envio de documentação comprobatória.

- Para a realização da prova didática e para a arguição de memorial cada candidato
receberá o link de acesso à Sala virtual (Google Meet) através do Google Classroom.

- Conforme a Resolução Consuni/UFRJ Nº 96/2022 , Art. 9, as provas didáticas e as
arguições de memorial serão realizadas em sessão pública (neste caso, por
videoconferência) e gravadas para efeito de registro e avaliação por parte da Comissão
Julgadora e o ato de inscrição implica em concordância com a gravação da imagem
do(a) candidato(a).

- Quanto à interposição de recursos, o e-mail para envio de documentação referente a
recursos é: concursos@ipoli.macae.ufrj.br

- A sala para a realização da primeira etapa do concurso (prova escrita) será divulgada
no mural do RH; ao lado da sala do RH, localizada no Bloco B, sala 110, Cidade
Universitária (Av. Aluízio da Silva Gomes Nº 50, Granja dos Cavaleiros, Macaé - RJ - CEP:
27930-560).

Atenciosamente,

Esdras
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Documento assinado eletronicamente por Esdras Pereira de Oliveira,
Coordenador(a), em 14/10/2022, às 18:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Habib Salomon Dumet Montoya,
Diretor(a) Pró-tempore, em 14/10/2022, às 18:37, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufrj.br/autentica, informando o código verificador 2442315 e o código
CRC 8E8CBD70.

Referência: Processo nº 23079.241333/2022-01 SEI nº 2442315
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