
CALENDÁRIO DE PROVAS

CRONOGRAMA
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

Até 29/11/2019 Até  às 17:00 horas Entrega das 5 (cinco) vias do Memorial.
Até 29/11/2019 Até  às 17:00 horas

18/12/2019

08:00 Instalação da comissão julgadora
08:30

09:50 Apresentação das questões formuladas pela comissão julgadora.

11:00
14:00 - 14:30

14:00 - 21:30

19/12/2019 08:00 Início dos recursos contra o resultado da Prova Escrita.

20/12/2019

08:00

09:00 - 11:00

13:00 - 21:00

Código/Setor: MS-004 - Experiência Brasileira de Desenvolvimento

Local de realização das provas: Instituto de Economia - UFRJ, Av. Pasteur, 250, Sala 203, Campus da Praia Vermelha.

Período: de18 a 21 de dezembro de 2019

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

Envio por e-mail dos dos comprovantes de títulos e trabalhos citados no memrorial, 
currículo vitae e memorial*.

Sorteio dos 3 (três) pontos da Prova Escrita.

08:45 - 09:45 Após o sorteio dos pontos, candidatos terão 01 (uma) hora para consulta a obras, 
trabalhos publicados e anotações pessoais (durante esse período, não será permitida a 
utilização de nenhum tipo de equipamento eletrônico).

10:00 - 14:00 Prova Escrita (durante esse período, não será permitida a utilização de nenhum tipo de 
equipamento eletrônico).

Realização da Prova de Títulos pela comissão julgadora.

Sorteio do ponto da Prova Didática. Afixação de cópias das Provas Escritas em frente 
a Sala 102 do Instituto de Economia.

Correção das Provas Escritas e divulgação dos candidatos aprovados e dos candidatos 
eliminados para a fase seguinte.                                               

Fim dos recursos contra o resultado da Prova Escrita. Início da análise dos recursos 
pela comissão julgadora.

Início da realização da Prova Didática e Arguição de Memorial pela ordem de 
inscrição dos candidatos.

Continuação da realização de Prova Didática e Arguição de Memorial pela ordem 
de inscrição dos candidatos.



21/12/2019

08:00 - 11:00

13:00 - 20:00

21:30 Deliberação da comissão julgadora e divulgação pública do resultado do concurso.

Observação:

Continuação da realização de Prova Didática e Arguição de Memorial pela ordem 
de inscrição dos candidatos.

Continuação da realização de Prova Didática e Arguição de Memorial pela ordem 
de inscrição dos candidatos.

O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 
candidatos. A substituição da leitura oral pública das provas escritas dos concursos do edital n.º 1054, de 19 
de dezembro de 2018, pela afixação de fotocópias das mesmas em local público foi aprovada pelo Conselho 
Deliberativo do Instituto de Economia da UFRJ em reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2019.

(*) As cinco vias do memorial devem ser impressas e entregues, fisicamente,  na Sala 125 e/ou 127 até o dia 
29 de novembro de 2019 no horário de 10:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas. Todos os outros 
documentos comprobatórios dos títulos (conforme listados no artigo 59 da Resolução nº 16/2018 do 
CONSUNI) deverão ser digitalizados em pdf e enviados para o e-mail concursosdocentes@ie.ufrj.br até às 
17:00 horas do dia 29 de novembro de 2019 com solicitação de recebimento de e-mail. Para estes 
documentos esta é a única forma de entrega. OBS: Enviar uma via do currículo vitae e do memorial, 
também, por e-mail juntamente com os outros documentos digitalizados.                                                           
                                                                     PRESTEM ATENÇÃO NOS DOCUMENTOS ENVIADOS. 
TODA INFORMAÇÃO DO MEMORIAL TEM QUE SER COMPROVADA.


