
DATA Horário Atividade Participantes Observações

Dia 0, 
quinta 24/11/22

11:59

Prazo máximo para envio digital dos 
documentos comprobatórios para a prova de 

títulos e trabalhos (enviar por email para 
rodrigomello@ic.ufrj.br e tiagoms@ic.ufrj.br).

candidatos Material enviado será distribuído 
para a banca eletronicamente

Dia 1, 
segunda 28/11/22 08:00

 Prazo para a entrega de uma cópia impressa  dos 
documentos comprobatórios para a prova de títulos 
e trabalhos, sorteio de ordem de apresentação nas 
etapas posteriores, concordância de dispensa de 

leitura oral da prova escrita, explicação sobre 
classificação e etapas eliminatórias e 

classificatórias

candidatos e representantes UFRJ - (1)  

Reserva de sala de 8:00 – 15:00 para 
a prova e outra sala para uso da 

banca, apoio para edição e  
impressão das questões de prova 

(IMPRESSORA NO LOCAL?)

08:30 sorteio dos pontos para a prova escrita   banca presente para instalação na presença dos 
candidatos

9:00 – 10:00
consulta a livros e documentação física, sem 

acesso a celular e dispositivos eletrônicos (PC, 
tablet, etc). Tempo de consulta definido em portaria. 

definição/preparação da prova  pela banca Sem consulta à Internet, sem cut and 
paste.

10:00 -14:00 Prova escrita (4h improrrogáveis)
Candidatos, presidente da banca.  (4) durante a 

prova banca pode continuar em reunião para definir 
alguns critérios de referência para a correção

Sem consulta a nenhuma anotação 
ou dispositivo eletrônico; anonimato 

das provas com código de 
desidentificação

14:00-15:00 digitalização das provas e envio para os membros 
da banca para correção eventualemnet remota secretaria 

Digitalização,  planilha para 
lançamento dasnotas e envelopes 

para a banca

Dia 2, terça 29/11/22 manhã Continuação da correção das provas eventualmente 
de forma remota 

banca trabalha de forma individual e lança suas 
notas em seus envelopes próprios 

nota escrita  >= 7 com pelo menos 3 
examinadores para seguir no 

concurso

11:30 – 12:00 apuração dos aprovados e reprovados com código 
de desindentificação banca e secretaria banca deve emitir relatório para nota 

< 7 com justificativas;

12:00
divulgação dos aprovados e reprovados na 

prova escrita pelo código; e sorteio individual  
do ponto para a prova didática que acontecerá 

na quinta-feira

secretaria e candidatos
 candidatos terão prazo de 48h para 
a prova didática, mas com defesa de 

memorial intercalada.

tarde análise de provas de títulos banca trabalha de forma individual e lança suas 
notas em envelopes fechados

A pontuação da prova de títulos e 
trabalhos poderá ser feita 

antecipadamente  pela consulta ao 
Lattes, de modo que uma tarde seja 

suficiente para dirimir dúvidas e 
preencher pontuação

Dia 3, 
quarta 30/11/22 8:00- 9:00 julgamento de recursos banca julga recursos, se houver

9:00 – 12:00 Início da defesa de memorial, 20 min por candidato; 
com gravação candidatos e banca

Previsão de 6 candidatos pela 
manhã, envelopes para lançamento 
das notas da defesa de memorial



12:00 final do prazo para recurso em anonimato feito à 
secretaria secretaria

14:00 divulgação de resultados dos recursos secretaria

Caso o candidato tenha recurso 
aceito e considerado aprovado, ele 

será inserido na defesa de memorial 
após os agendamentos já definidos

14:00 – 16:00 Continuação da defesa de memorial, 
20min/candidato;com gravação   envelopes para lançamento das 

notas da defesa de memorial
Dia 4, 
quinta 01/12/22 8:00 – 12:00 início das provas didáticas, 40 min / candidato, com 

gravação candidatos  e banca envelopes para lançamento das 
notas da prova didática

13:30 – 17:30 continuação das provas didáticas, 40min/candidato, 
com gravação candidatos  e banca envelopes para lançamento das 

notas da prova didática
Dia 5, 
sexta 02/12/22 8:00 – 10:00 continuação das provas didáticas, 40min/candidato, 

com gravação candidatos  e banca envelopes para lançamento das 
notas da prova didática

11:00 – 12:00 fechamento do concurso banca 

14:00 – 15:00 elaboração de relatório e parecer conclusivo, 
incluindo a tabela de notas de cada examinador banca e secretaria

15:00 divulgação do resultado final do concurso secretaria

Observação 1: Caso haja ausência de candidatos inscritos ou reprovação de candidatos, o cronograma poderá sofrer alteração com antecipação de etapas.
Observação 2: Todas as etapas do concurso serão realizadas na modalidade presencial.


