
CRONOGRAMA  DA VAGA MC-032 - PEDIATRIA 
 
 

DATA /HORÁRIO /ATIVIDADE 
 
 
05/12/2022 
 
Até às 18:00h  - Prazo para envio dos arquivos eletrônicos em formato “pdf” para o e-mail: 
icm@macae.ufrj.br  dos seguintes documentos:  
 
- Memorial (Art. 57 da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI);  
- currículo lattes (o arquivo enviado será o utilizado para a prova de títulos), e dos 
documentos comprobatórios necessários à Apreciação de Títulos e Trabalhos (Art. 47 da Resolução 
nº15/2020 do CONSUNI 
 
 
06/12/2022 
 
 Das 8:00 às 9:45-  Prazo de entrega da documentação em meio físico 
 
8:00 - Abertura 
8:30 - Instalação da Banca 
8:40 - Sorteio de 03 (três) pontos da lista de 10 (dez) constantes do conteúdo programático do 
concurso. 
 
Das 8:45 às 9:45 - Período de 01 hora para consulta por parte dos 
candidatos a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais, sem acesso à Internet 
 
Das 9:45 às 10:00  - Apresentação das questões formuladas pela Comissão julgadora sobre os 
pontos sorteados. 
 
Das 10:00 às 14:00 - Prova Escrita, com duração de 4 (quatro) horas improrrogáveis (durante este 
período, não será permitida a consulta a nenhuma fonte e nem a 
utilização de nenhum tipo de equipamento eletrônico, incluindo telefones celulares, tablets etc) 
 
Das 14:15 às 18:00 - Digitalização das provas escritas, divulgação no site do 
Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé (https://portal.macae.ufrj.br/pt_br/concursos/ ) e início de 
correção pela Comissão Julgadora. 
 
 
07/12/2022  
 
Das 8:00 às 18:00h - Correção das provas escritas pela Comissão Julgadora 
 
 
08/12/2022 
 
08:00 h - Divulgação do resultado da prova escrita: as listas contendo os nomes dos candidatos 
aprovados (aptos) e com os nomes dos candidatos eliminados (não aptos) 
na prova escrita serão publicadas no site do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé 
(https://portal.macae.ufrj.br/pt_br/concursos/ ). 



 
13:00 - Início do prazo para interposição de 
Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita 
(24h) 
 
 
 
09/12/2022  
 
13:00 - Término do prazo para interposição de Recursos contra 
resultado/conteúdo da Prova Escrita 
 
  
 
13:00 a 18:00h - Divulgação do cronograma das etapas de prova 
didática e memorial, via e-mail, para os candidatos 
aptos na prova escrita 
 
 
12/12/2022 
 
-Sorteio dos temas da prova didática e divulgação por e-mail. 
 
 
13/12/2022 
 
8:15 às 12:00 e 13:30 às 18:00 - Prova Didática + Memorial + Avaliação Curricular 
 
 
14/12/2022  
 
14:00 Divulgação dos resultados 
 
 
1) O envio do Memorial e dos documentos comprobatórios necessários à apreciação de títulos e 
trabalhos (arquivos em formato PDF, devidamente identificados) deverá ser feito por e-mail 
(icm@macae.ufrj.br )  até as 18h do dia 05/12/2022.  
No dia da prova escrita, cada candidato deverá entregar uma cópia impressa do currículo Lattes, do 
Memorial e dos documentos comprobatórios necessários à apreciação de títulos e trabalhos, com 
originais para conferência ou autenticados.  
Para pontuação da produção científica, artística e cultural serão considerados os últimos cinco anos, 
contados retroativamente a partir da data de entrega por e-mail dos documentos comprobatórios; 
 
2) A prova escrita será presencial para os candidatos. A arguição do memorial, realização da prova 
didática e divulgação final dos resultados serão realizados remotamente, pelo software de 
videoconferências ZOOM. Os links serão enviados para os candidatos aptos na prova escrita por e-
mail. A Comissão Julgadora participará de forma remota de todas as etapas do concurso; 
 
3) As listas contendo os nomes dos candidatos aptos com nota igual ou superior a 7 (sete) e com os 
nomes dos candidatos não aptos com nota inferior a 7 (sete) serão divulgados no site do Centro 
Multidisciplinar UFRJ-Macaé 
(https://portal.macae.ufrj.br/pt_br/concursos/); 



 
4) Conforme Art. 40 da Resolução CONSUNI nº 15/2020, após a divulgação do resultado da prova 
escrita, os(as) candidatos(as) terão um prazo, improrrogável, de 24 (vinte e quatro) horas para 
interpor recurso por escrito, direcionado à Comissão Julgadora, que deverá ser enviado para o e-
mail: icm@macae.ufrj.br; 
 
5) A Comissão Julgadora enviará o resultado do recurso interposto ao e-mail do(a) candidato(a) 
assim que concluir a análise; 
 
6) Conforme art. 9 o da Resolução CONSUNI UFRJ n.º 96/2022, as provas didáticas e as arguições 
de memorial serão realizadas em sessão pública (neste caso, por videoconferência), gravadas e 
tornadas públicas para efeito de registro 
e avaliação e o ato de inscrição implica em concordância com a gravação da imagem do(a) 
candidato(a); 
 
7) Todas as etapas realizadas por videoconferência, deverão ser gravadas e disponibilizadas no site 
do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé (https://portal.macae.ufrj.br/pt_br/concursos/)  conforme 
Resolução 96/2022; 
 
8) O e-mail para envio de documentação e comunicação é: icm@macae.ufrj.br 
 
9) O presente cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do 
concurso, sempre com a concordância dos candidatos. 
 


