
Inscrição Nome
Data da Entrega dos 

Títulos
Horário

1702399 BRUNO CEZAR SANTOS TORRES 20/07/17 Das 9:00 às 15:00

Inscrição Nome
Data da Entrega dos 

Títulos
Horário

1705342 ARIADNE NASCIMENTO SANTOS 20/07/17 Das 9:00 às 15:00

1708040 RONALDO PINTO ANASTACIO 20/07/17 Das 9:00 às 15:00

Opção de Vaga:

C-301 - Enfermeiro - Geral - 40 h

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos - Edital 293/2016

Convocação para a Prova de Títulos

Opção de Vaga:

A-118 - Médico - Radiologia Geral - 24 h

Informações importantes:

-  Os candidatos que desejarem entregar seus documentos deverão imprimir e preencher o modelo do Formulário de Apresentação de 
Títulos correspondente ao seu cargo/área de atuação, disponível no sítio eletrônico do concurso, e entregá-lo juntamente com sua 
documentação no período e local indicados, não sendo permitida a entrega da documentação e do Formulário de Apresentação de Títulos 
fora do dia e horário estabelecidos.
- O candidato que não entregar os documentos para avaliação no período e local determinados receberá nota zero nesta fase, mas não será 
eliminado do concurso.
- Será permitida a entrega por meio de procuração, deste que esta contenha o reconhecimento de firma em cartório e seja específica para 
representação na entrega dos documentos da prova de título do Edital nº 293/2016.
- Caso o candidato identifique a ausência de algum documento, não será permitida a retenção pelos atendentes credenciados pela UFRJ de 
parte da documentação para a complementação posterior de documento.
- Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada.

Candidatos convocados:

Local de realização da Prova:

UFRJ - Edifício Jorge Machado Moreira (Prédio da Reitoria) - Protocolo do Gabinete do Reitor

Av. Pedro Calmon, nº 550, 2º andar – Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ – CEP: 21941-901
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