
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

12/7/2019 09h às 16h

Prazo final para entrega do Memorial e dos documentos

comprobatórios necessário à Apreciação de Títulos e Trabalhos e 

comprovação de proficiência na língua inglesa por meio de exame 

internacional oficial, dentro da validade, equivalente ao nível C1 ou superior 

do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR).

07h30min às 

07h45min
Instalação da Banca Examinadora.

07h45min às 08h
Sorteio de 03 (três) pontos da lista de 10 (dez) constantes do programa do 

Concurso, para a prova escrita.

08h às 09h

Consulta, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e anotações 

pessoais, durante uma hora, depois de sorteados os pontos, sem acesso à 

Internet.

09h às 09h10min Apresentação, após a etapa de consulta, de, no máximo, 5 (cinco) questões 

formuladas pela Comissão Julgadora sobre os pontos sorteados.

09h10min às 

13h10min

Redação das respostas, durante 4 (quatro) horas improrrogáveis. Durante este 

período, não será permitida a utilização de nenhum tipo de equipamento 

eletrônico.

13h15min às 

13h30min
Afixação de cópia das Provas Escritas no Quadro de Avisos.

13h30min às 

16h30min

Correção das Provas Escritas e Divulgação dos candidatos aprovados e dos 

candidatos eliminados para a fase seguinte.

17h
Inicio do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova 

Escrita.

17h Sorteio do Ponto da Prova Didática.

17h
Término do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da 

Prova Escrita.

17h e 30 min Resultado dos Recursos contra a Prova Escrita.

17h e 30min às 

21h
Arguição de Memorial dos Candidatos.

08h às 16h

Realização da prova Didática (a prova didática será realizada em sessão pública e

terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, sendo vedada a presença dos

demais candidatos.

16h às 17h Deliberação da Banca Examinadora.

17h Divulgação Pública do Resultado do Concurso.

Observações

8/8/2019

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a 

concordância dos candidatos.

7/8/2019

CRONOGRAMA

6/8/2019

Período:  06/08 a 08/08/2019

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

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-003 - CCJE - Finanças e Controle Gerencial

Local de realização das provas: Prédio do COPPEAD – Rua Pascoal Lemme, 355 – Cidade Universitária – Ilha do 

Fundão – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-918


