
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

24/7/2019 15:00

Prazo final para entrega, na Sala E-201, de comprovantes dos títulos em formato digital e uma via impressa 

(conforme § 2°, Art. 59 da Res. CONSUNI nº16/2018) e de 7 (sete) vias impressas do Memorial (conforme § 2°, 

Art. 57 da Res. CONSUNI nº16/2018)

08:30 Instalação da Banca Examinadora

08:40 Sorteio dos pontos da Prova Escrita

8:50 às 09:50

Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita e Preparo da Prova escrita pela Banca Examinadora

09:50 Apresentação das questões formuladas pela Banca Examinadora

10:00 às 14:00 Prova Escrita

14:00 às 18:00 Correção das Provas Escritas

18:00 Divulgação dos candidatos aprovados e dos candidatos eliminados para a fase seguinte

18:15 às 18:30
Afixação de cópia das Provas Escritas no Quadro de Avisos do Departamento de Engenharia Bioquímica (Sala E-203)

18:30 Inicio do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita

08:30 Sorteio do Ponto da Prova Didática ( 18 candidatos por ordem de inscrição )

09:00 às 17:00 Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora

18:30 Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita

07:50 Resultado dos Recursos contra Prova Escrita

08:00 Sorteio do Ponto da Prova Didática (17 candidatos por ordem de inscrição)

08:30 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos)

1/8/2019 08:00 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos)

08:00 às 17:00 Arguição de Memorial dos Candidatos

17:00 às 18:00 Deliberação da Banca Examinadora

18:30 Divulgação Pública do Resultado do Concurso

2/8/2019

31/7/2019

3) Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com 15 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação com 

foto. 

4)Durante a realização das Provas não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos, bem como consulta a material bibliográfico ou a 

outro candidato, sob pena de eliminação.

5) As Provas Didáticas serão realizadas por ordem de inscrição, devendo fazê-las os candidatos aptos nas Provas Escrita

6) As Provas Didáticas são de caráter público, sendo vedado a qualquer candidato assistir as provas dos demais.

7)  Quinze minutos antes do inicio da Prova Didática do primeiro candidato de cada dia, todos os candidatos do dia respectivo deverão 

entregar um pen drive com o arquivo da aula, caso seja usado recurso computacional. Tal medida visa à dar igualdade de tempo de 

preparo da aula para todos os candidatos.

30/7/2019

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor:MS-046 Setorização Tecnologia de Leites e Derivados

Local de realização das provas: Sala  Escola de Química - Bloco E

Período:29/07/2019 a 02/08/2019

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

CRONOGRAMA

29/7/2019

1) Leia atentamente o edital e as orientações/informações abaixo.

Observações:

8) O pen drive será colocado em envelope lacrado, devidamente identificado e mantido sob a guarda e responsabilidade da comissão 

julgadora.

2) O cronograma poderá sofrer modificações conforme o andamento do concurso e em função do número de candidatos que 

comparecerem as provas, sempre com a concordância dos candidatos. 

9) No horário de realização da Prova Didática de cada candidato, o pen drive será devolvido e o candidato só poderá usar o arquivo do seu 

pen drive, não podendo alterá-lo, sob pena de eliminação.



Observações:

10) Na Prova Didática serão disponibilizados computador com sistema operacional Windows, Datashow, lousa branca e caneta tipo Pilot. 

11. Caso o candidato necessite de retroprojetor, deverá informar no dia do sorteio do ponto.

12. Não será permitido o acesso a sítios eletrônicos durante a realização das Provas Didáticas.


