
 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Departamento de Geologia - RP-002 - CCMN - Instituto de Geociências - Geologia 

- Petrologia Sedimentar / Geologia de Campo / Geologia Geral  

- Professor Adjunto A - 40h DE 

 

 

Código/Setor: RP-002 - CCMN - Instituto de Geociências - Geologia - Petrologia 

Sedimentar / Geologia de Campo / Geologia Geral 

Local de realização da prova escrita: Sala J1-004 - Departamento de Geologia, Instituto 

de Geociências, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) - Athos da 

Silveira Ramos 274, 21941-916, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - 

RJ. 

Período: 21/11/2022 a 29/11/2022.   

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme 

cronograma abaixo.  

Todas as etapas serão realizadas presencialmente pelos candidatos. 

 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

Segunda-feira 

21/11/2022 

08:00 Instalação da Comissão Julgadora. 

 

 08:20 Sorteio dos 3 (três) pontos da prova escrita. 

 08:30 às 09:30 Período de consulta, por parte dos candidatos, de 

obras, trabalhos publicados e anotações pessoais 

para a realização da prova escrita (não será 

permitida a utilização de nenhum tipo de 

equipamento eletrônico). 

 09:30 às 09:40 Apresentação das questões formuladas pela 

Comissão Julgadora sobre os pontos sorteados; 

Atribuição de códigos para desidentificação dos 

candidatos. 

 09:40 às 13:40 Prova escrita. 

 14:00 às 20:00 Correção da prova escrita.  

 Até às 16:00 Prazo para recepção da documentação a ser enviada 

para o e-mail da secretaria do concurso 

(concursos@geologia.ufrj.br): 

 

a) Documentos comprobatórios necessários à 

apreciação de títulos e trabalhos referidos no 

currículo Lattes, em um arquivo único via digital, 

em formato PDF; 



 

b) Memorial: arquivo único via digital, em formato 

PDF. 

Terça-feira 

22/11/2022 

08:00 Divulgação do resultado da prova escrita; 

Afixação pública de cópia das provas escritas  

 

 08:00 Início do prazo para interposição de recursos contra 

resultado/conteúdo da prova escrita. Os recursos 

deverão ser enviados para o e-mail da secretaria do 

concurso (concursos@geologia.ufrj.br). 

Quarta-feira 

23/11/2022 

08:00 Prazo final para interposição de recursos contra o 

resultado/conteúdo da prova escrita. 

 09:30 Resultado dos eventuais recursos contra 

resultado/conteúdo da prova escrita. 

 10:00 Sorteio do ponto da prova didática - (o sorteio 

deverá ser acompanhado por todos os candidatos 

aptos a participarem desta etapa).  

 

Quinta-feira 

24/11/2022 

10:00 Realização da Prova Didática (com duração de 50 

minutos), sequenciados em ordem alfabética por 

cada candidato.  

Sexta-feira 

25/11/2022 

08:00 Continuação da Prova Didática (com duração de 50 

minutos), sequenciados em ordem alfabética por 

cada candidato. 

Segunda-feira 

28/11/2022 

A partir das 

08:00 

Apreciação, pela Comissão Julgadora, dos títulos e 

trabalhos referidos no currículo Lattes. 

 A partir das 

09:00 

Arguição remota do Memorial dos Candidatos (20 

min por candidato). 

Terça-feira 

29/11/2022 

A partir das 

08:00 

Deliberação da Comissão Examinadora. 

 17:00 Divulgação Pública do Resultado Final do 

Concurso no sítio eletrônico do Instituto de 

Geociências: www.igeo.ufrj.br. 

Observações 1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme 

o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 

candidatos; 

 

2) Conforme regulamentação da UFRJ, a prova didática e a arguição 

do memorial serão gravadas: o comparecimento do candidato nestas 

etapas implica em concordância com a gravação da sua imagem. 

 


