
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos 
Edita no 259, de 6 de março de 2023 

Edital de Convocação para a prova prática para o cargo de Tecnólogo – Projeto de Produto 
 

O Magnífico Reitor em Exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna público o Edital de Convocação para a prova prática para o cargo de Tecnólogo ́ Projeto 
de Produto, do Concurso Público regido pelo Edital UFRJ no 255, de 29 de maio de 2019, publicado no Diário 
Oficial da União no 104, de 31 de maio de 2019, e suas alterações, conforme abaixo: 
 
1. Os candidatos abaixo relacionados estão convocados para a realização da prova prática, segundo os critérios 
estabelecidos no “Anexo I – Quadro de opções de vagas” do Edital UFRJ no 255, de 29 de maio de 2019: 
 
GUILHERME LEONARDO SOARES MEDEIROS 
 
2 – Local, data e horários 
Local: UFRJ - Ilha do Fundão - Centro de Tecnologia -  CT - Campus da Ilha do Fundão: Avenida Athos da 
Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ 
Laboratório Pro-PME, do PEP da COPPE (Sala I-240) 
Face ao acesso restrito às instalações, o candidato deverá se dirigir à entrada da Coppe – Bloco G do CT 
 
Data: 12 de março de 2023 
Horário de abertura dos portões: 8 horas 
Horário de fechamento dos portões: 9 horas 
Horário previsto para o início da prova: 9 horas 
Duração da prova: 1h30min 
 
3 – Os candidatos deverão observar o disposto no Edital UFRJ nº 255, de 29 de maio de 2019, em especial o item 
10, e no Edital UFRJ nº 219/2023, de 28 de fevereiro de 2023 – "Edital dos Instrumentos, os aparelhos ou as 
técnicas a serem utilizadas e a metodologia de aferição para avaliação dos candidatos na Prova Prática" para o 
cargo Tecnólogo – Projeto de Produto, ambos disponíveis na página do concurso, no item “1. COMISSÃO 

EXECUTIVA, EDITAIS, ANEXOS, LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS”. 
 

Carlos Frederico Leão Rocha 
 


