
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

8:30h

Instalação da banca 

Chamada dos candidatos inscritos 

Leitura  do Edital do Concurso e dos itens da Resolução Consuni nº 12/2014 que 

rege a realização do Concurso. 

Anúncio do local de divulgação do resultado da prova escrita em duas listas, uma 

para os candidatos aprovados e outra dos candidatos eliminados.

9:00h Prova escrita*. Sorteio de 3 pontos/15

9:15h às 10:15h Candidatos. Consulta obras, trabalhos publicados e anotações pessoais, durante 

uma hora. (Art. 43, II, Resol. Consuni nº 12/2014)

Comissão julgadora (CJ).  elabora no máximo 5 perguntas sobre os pontos 

sorteados (Art. 43, III, Resol. Consuni nº 12/2014)

10:15h às 14:15h Candidatos. Redação das respostas durante 4 (quatro) horas improrrogáveis. 

(Art. 43, IV, Resol. Consuni nº 12/2014)

13:30h Sorteio do Ponto da Prova Didática

15:15-17:15

30 min. Cada

candidato

Candidatos. Leitura oral da prova escrita*, apresentando-a publicamente na 

presença de outros candidatos e da Comissão Julgadora (Art. 43, V; Art. 47. 

Resol. Consuni nº 12/2014)

17:15 às 17:30

CJ: Após a correção da prova escrita, cada examinador atribui uma nota de Zero 

a Dez, registrando-a em documento próprio, acondicionado em envelope lacrado. 

Se houver, nota inferior a sete, em seguida, o Presidente da CJ, em sessão 

reservada recolhe de cada membro, e para cada candidato, as DECLARAÇÕES 

de atribuição de nota inferior a 7 (sete). (Art. 49. Resol. Consuni nº 12/2014)

CJ: Fará a apuração dos candidatos aprovados nesta fase que obtiveram nota na 

prova escrita maior ou igual a 7 (sete), de no mínimo 3 (três) membros da CJ (Art. 

50, I. Resol. Consuni nº 12/2014)

Encerramento da apuração, elaboração da lista dos candidatos aprovados e a 

lista dos candidatos eliminados

Período: De 03 a 07 de abril de 2017

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-044 -  CCS - Escola de Enfermagem Anna Nery – Departamento de Enfermagem Materno-Infantil – 

Local de realização das provas:  Escola de Enfermagem Anna Nery - Rua Afonso Cavalcanti, 273, Cidade Nova, Rio 

de Janeiro - RJ. Tel: 2589-8899

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

CRONOGRAMA

03/04/2017



17:30h

CJ. Divulgação da lista dos candidatos aprovados e a lista dos candidatos 

eliminados no local previamente anunciado. (Art. 51. Resol. Consuni nº 12/2014). 

De 17:30 de 03 de abril de 2017 às 17:30 horas de 04 de abril de 2017.

Prazo legal para interposição de recursos. (Art. 52. Resol. Consuni nº 12/2014)

17:30h às 18:30h CJ. Análise e julgamento dos recursos interpostos, com divulgação do resultado. 

(Art. 52. Parágrafo único; Art. 53. Resol. Consuni nº 12/2014)

18:30h Divulgação do resultado do julgamento da interposição dos recursos

18:30h às 19:30h CJ. Julgamento de títulos e trabalhos com atribuição das notas em envelopes 

separados e lacrados.

Os membros da banca farão a conferencia documental no horário de 14:30-17:30 

de todos os candidatos. As notas só serão atribuídas após findar o prazo de 

interposição de recursos. 

8:00h CJ. Chegada no campo da prova prática para a seleção de casos relacionados ao 

ponto da prova.

8:30h às 9:00h Candidatos: Sorteio do ponto da prova prática: 1 entre os temas de natureza 

9:00 às 12:00h Candidatos: 1 hora para consulta a obras, trabalhos comentados e anotações 

12:00h às 13:00h Almoço

13:00h às 15:00h Candidatos: Leitura da prova prática*

15:00h às 15:15h Cada examinador atribui uma nota de Zero a Dez, registrando-a em documento 

15:30h às 16:20h Candidato 1. Arguição pública do memorial*. (Art. 39. Resol. Consuni nº 

16:20h às 17:10h Candidato 2. Arguição pública do memorial*

17:10h às 18:00h Candidato 3. Arguição pública do memorial*

18:00h às 18:50h Candidato 4. Arguição pública do memorial*

08:30 Candidato 1

09:30 Candidato 2

10:30 Candidato 3

11:30 Candidato 4

8:30h às 12:30h

Apresentação da prova didática(Art. 35, parágrafo único. Resol. Consuni nº 

12/2014)

8:30h às 9:30h Candidato 1

9:30h às  10:30h Candidato 2

10:30h às 11:30h Candidato 3

11:30h às 12:30h Candidato 4

12:30h às 13:00h Atribuição de notas

13:00h às 14:00h Almoço

14:00h às 15:30 h

Trabalho interno da banca para elaboração do relatório e sessão de 

divulgação dos resultados

15:30h às 17:00h Abertura dos envelopes e divulgação pública dos resultados

O calendário poderá ser alterado no decorrer do concurso

* Resol. Consuni nº 12/2014. Art. 41. “As provas orais, as provas práticas e as arguições de memorial 

06/04/2017

04/04/2017

05/04/2017

07/04\/2017

08:30-11:30- Sorteio do ponto da prova didática*, pela ordem de inscrição: Prova didática


