
CALENDÁRIO DE PROVAS
Código/Setor: MS-035 - Análises Clínicas (Curso de Farmácia do Campus UFRJ-Macaé)
Local de realização das provas: Sala Prof. Levy Gomes Ferreira, da Farmácia Universitária da Faculdade 
de Farmácia, situada no Prédio Prof. Levy Gomes Ferreira, anexo ao Centro de Ciências da Saúde, Ilha 
do Fundão, Rio de Janeiro – RJ, o prédio anexo fica ao lado do Banco do Brasil do CCS 
Período: 11 a 13 de novembro de 2019

Data Horário Sala A vidade
Até

28/10/2019
10:00 – 
16:00 h 

Macaé Prazo final de entrega, no RH (sala 106 Bl B, Campus 
UFRJ-Macaé, Cidade Universitária, Granja dos Cavaleiros, 
Macaé).
-Comprovantes dos tulos acadêmicos e trabalhos 
publicados (trazer os originais dos tulos acadêmicos 
para conferência)
-Memorial – 07 vias impressas.
Primeiro dia

11/11/2019
(Segunda-

feira)

08:00 h Sala Prof. Levy 
Gomes Ferreira - 
Prédio Prof. Levy 
Gomes Ferreira, 
anexo ao Centro 
de Ciências da 
Saúde, Ilha do 
Fundão, Rio de 
Janeiro – RJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação dos candidatos

08:30 h Instalação da Banca Examinadora

08:45 h Sorteio do conteúdo da prova escrita

09:00 h Consulta da prova escrita e preparo da prova escrita pela
Banca Examinadora

10:00 h Realização  da  prova  escrita  e  Prova  de  apreciação  de
tulos e trabalhos referidos no currículo (interno)

14:00 h Término da prova escrita

14:30 h Leitura e/ou correção da prova escrita

15:30 h Atribuição de notas à prova escrita (interno)

15:45 h Divulgação do resultado da prova escrita, afixada em 
mural próximo à sala

16:00 h Confirmação do cronograma para a segunda etapa

16:00 h Sorteio do conteúdo da prova didá ca

16:00 h Início do prazo para interposição de recursos contra 
resultado/conteúdo prova escrita
Segundo dia

13/11/2019
(Quarta-

feira)

08:00 h Sala Prof. Levy 
Gomes Ferreira - 
Prédio Prof. Levy 
Gomes Ferreira, 
anexo ao Centro 
de Ciências da 
Saúde, Ilha do 
Fundão, Rio de 
Janeiro – RJ 

Prova didá ca (sessão pública com duração de 50 min) 

11:00 h Resultado dos recursos contra resultado/conteúdo prova 
escrita

13:00 h Arguição do memorial dos candidatos

15:00 h Deliberação do resultado (interno)

16:00 h Divulgação pública do resultado do concurso

Observações O  cronograma poderá  ser  alterado  de  acordo  com  o  andamento  do  concurso  e  proposta  da
comissão examinadora, com a concordância dos candidatos. 
Para a prova de arguição de memorial  o candidato  deverá  preparar  uma apresentação de sua
experiência prévia em pesquisa. Ficará a critério da comissão examinadora se os candidatos terão
tempo de até 20 min, para essa apresentação.  


