
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

17/10/2022 16h Sorteio do ponto para a Prova Didática (remotamente).

Até 18/11/22 Até 23:59

Prazo final para entrega de comprovantes dos
títulos do Lattes e Memorial. SOMENTE EM
VERSÃO DIGITAL (1 arquivo PDF do Memorial e 1 arquivo PDF do Lattes e seus docs 
comprobatórios) - Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail 
gabinetedirecao@im.ufrj.br

8h30 Instalação da Banca Examinadora
8h45 Sorteio dos pontos para a Prova Escrita (presencial).

8h45 - 09h45
Consulta a materiais por parte dos candidatos / Elaboração das questões para a Prova 
Escrita

09h45 - 13h45 Prova Escrita/Avaliação dos Títulos
14h Início da correção da Prova Escrita

16:30h
Começo da Interposição de Recursos da Prova Escrita - os recursos deverão ser 
encaminhados por e-mail para gabinetedirecao@im.ufrj.br

16:30h
Divulgação dos aprovados da Prova Escrita via e-mail e no site oficial do Instituto de 
Matemática

17h
Divulgação de cópias das provas escritas através da afixação das fotocópias em local 
público.

22/11/22

10h - 12h

Início da Prova de Arguição de Memorial (20 min de exposição + 20 min de perguntas 
da banca) - Nesta fase, os candidatos serão
avaliados remotamente através do GOOGLE
MEET. O link será encaminhado por e-mail.

12h - 13h Almoço

13h - 15:40h Continuação da Prova de Arguição de Memorial 
17h Divulgação do resultado dos recursos

CALENDÁRIO DO CONCURSO

Código – Setor: Probabilidade e Estatística

Local de realização das provas: Prédio do Centro de Tecnologia da UFRJ - Bloco C - Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade 
Universitária/RJ - CEP: 21941-909

Período: De 18 a 24 de novembro de 2022

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.

CRONOGRAMA

21/11/22

0000001



11h -13h Intervalo para almoço

13h - 17h
Início da Prova Didática (40 min de exposição + 20 min de 
perguntas da banca) - Nesta fase, os candidatos serão avaliados remotamente
 através do GOOGLE MEET. O link será encaminhado por e-mail.

13h -14h Intervalo para almoço
14h - 16h Continuação da Prova Didática

18h
Resultado Final  - Divulgação Pública do Resultado do Concurso - de forma remota 
através da plataforma Google Meet e/ou transmitida pelo Youtube - Divulgação remota 
no site oficial do Instituto de Matemática

25/11/22

Observações

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

Informações importantes para a prova escrita, de observância obrigatória a todos os candidatos:
A) levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.
B) apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura

23/11/22

9h - 11h
Continuação da Prova de Arguição de Memorial 

9h - 13h Continuação da Prova Didática

0000002


