
Calendário de Provas Concurso UFRJ Edital  

Código/setor RT-004 (PESC) 

 

Local 

Programa de Engenharia de Sistemas e Computação - Campus UFRJ Fundão - Av. 
Athos da Silveira Ramos, 149 - Centro de Tecnologia - Bloco H, Sala 319 - Ilha do 
Fundão - CEP: 21941-909 - Rio de Janeiro – RJ - https://www.cos.ufrj.br/ 

Período De 04 a 25 de Novembro de 2022 

Horário Conforme cronograma abaixo 

   

CRONOGRAMA 

Data Horário Atividade 

Até 

04/11/2022 

23h 59 min Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos e trabalhos e 
Memorial. SOMENTE EM VERSÃO DIGITAL: 
.   1 arquivo em PDF para o Memorial 
. 1 arquivo em PDF com os documentos comprobatórios 
necessários a apreciação de títulos e trabalhos, conforme 
Resolução do CD/COPPE/UFRJ nº 94 de 28 de julho de 2022. 
Deverão ser enviados até 23h59min do dia 04 de novembro de 
2022 para o endereço pesc_concurso@coppe.ufrj.br 
* Arquivos em outros formatos, fora do padrão indicado, fora do 
prazo ou enviados para outros endereços não serão considerados. 
** Se for o caso, enviar uma declaração em arquivo pdf indicando 
se fará alguma etapa do concurso em inglês, conforme 
https://daac.coppe.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/07/Criteros-
Candidatos-Estrangeiros-Atualizada.pdf 
 

 

16/11/2022 

(quarta-feira) 

08:30 Instalação da banca examinadora  

08:40 Sorteio dos pontos da prova escrita para todos os candidatos  

08:50 a 09:50 Consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais dos 
candidatos após o sorteio dos pontos. Durante a etapa de consulta 
não será permitido meios digitais, tais como celulares, tablets, 
notebooks ou similares. 

10:00 Prova escrita 

14:00 Término da prova escrita 

15:00 Afixação das provas escritas no quadro de avisos e divulgação na 
página web do Programa de Engenharia de Sistemas e 
Computação.   

Data Horário Atividade 

      17/11/2022  

(quinta-feira) 

17:00 Divulgação dos candidatos aprovados e dos candidatos eliminados 
para a fase seguinte. 

17:30 Início do prazo para interposição de recurso por escrito à Comissão 



Julgadora contra o resultado da prova escrita. 

   

Data Horário Atividade 

18/11/2022 

(sexta-feira) 

17:30 Fim do prazo para interposição de recurso por escrito à Comissão 
Julgadora contra o resultado da prova escrita. 

 

 

  

 

 

Data Horário Atividade 

21/11/2022 

(segunda-feira) 

09:30 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos à Comissão 
Julgadora contra o resultado da prova escrita 

09:50 Sorteio do ponto da prova didática 

10:00 Tomada de ciência pelo primeiro candidato aprovado na prova 
escrita do ponto da prova didática 

11:00 Tomada de ciência pelo segundo candidato aprovado na prova 
escrita do ponto da prova didática 

12:00 Tomada de ciência pelo terceiro candidato aprovado na prova 
escrita do ponto da prova didática 

14:00 Tomada de ciência pelo quarto candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

15:00 Tomada de ciência pelo quinto candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

16:00 Tomada de ciência pelo sexto candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

Observação: O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 
concordância dos candidatos e da banca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data Horário Atividade 

      22/11/2022  

(terça-feira) 

10:00 Prova didática do primeiro candidato aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo sétimo candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

11:00 Prova didática do segundo candidato aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo oitavo candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

12:00 Prova didática do terceiro candidato aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo nono candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

14:00 Prova didática do quarto candidato aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo décimo candidato aprovado na prova escrita 
do ponto da prova didática 

15:00 Prova didática do quinto candidato aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo décimo primeiro candidato aprovado na 
prova escrita do ponto da prova didática 

16:00 Prova didática do sexto aprovado na prova escrita 

Tomada de ciência pelo décimo segundo candidato aprovado na 
prova escrita do ponto da prova didática 

17:00 Tomada de ciência pelo décimo terceiro candidato aprovado na 
prova escrita do ponto da prova didática 

   

Data Horário Atividade 

23/11/2022 

(quarta-feira) 

10:00 Prova didática do sétimo candidato aprovado na prova escrita 

11:00 Prova didática do oitavo candidato aprovado na prova escrita 

12:00 Prova didática do nono candidato aprovado na prova escrita 

14:00 Prova didática do décimo candidato aprovado na prova escrita 

15:00 Prova didática do décimo primeiro candidato aprovado na prova 
escrita 

16:00 Prova didática do décimo segundo candidato aprovado na prova 
escrita 

17:00 Prova didática do décimo terceiro candidato aprovado na prova 
escrita 

   



  

 

Data Horário Atividade 

24/11/2022 

(quinta-feira) 

8:00 Defesa do memorial pelo primeiro candidato aprovado na prova 
escrita 

09:00 Defesa do memorial pelo segundo candidato aprovado na prova 
escrita 

10:00 Defesa do memorial pelo terceiro candidato aprovado na prova 
escrita 

11:00 Defesa do memorial pelo quarto candidato aprovado na prova escrita 

12:00 Defesa do memorial pelo quinto candidato aprovado na prova escrita 

14:00 Defesa do memorial pelo sexto candidato aprovado na prova escrita 

   

Data Horário Atividade 

25/11/2022 

(sexta-feira) 

10:00 Defesa do memorial pelo sétimo candidato aprovado na prova escrita 

11:00 Defesa do memorial pelo oitavo candidato aprovado na prova escrita 

12:00 Defesa do memorial pelo nono candidato aprovado na prova escrita 

14:00 Defesa do memorial pelo décimo candidato aprovado na prova escrita 

15:00 Defesa do memorial pelo décimo primeiro candidato aprovado na 
prova escrita 

16:00 Defesa do memorial pelo décimo segundo candidato aprovado na 
prova escrita 

17:00 Defesa do memorial pelo décimo terceiro candidato aprovado na 
prova escrita 

18:00 Deliberação da Banca Examinadora 

18:30 Divulgação Pública do Resultado do Concurso 

Observação: O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 
concordância dos candidatos e da banca.  

 

 


