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COMUNICADO 14 

 
O presente comunicado destina-se a todos os candidatos, EXCETO aos candidatos ao cargo Técnico em 
Enfermagem, inscritos nas opções de vaga B-208 e B-209. 
 
Para os candidatos ao cargo Técnico em Enfermagem, inscritos nas opções de vaga B-208 e B-209, 
haverá um comunicado específico no próximo dia 21 de maio de 2021. 
 

Aplicação das Provas Objetivas e Novo Cronograma 
 
A UFRJ ratifica a aplicação das provas objetivas do concurso público para provimento de vagas nos 
cargos técnico-administrativos regido pelo Edital UFRJ no 255/2019 nos meses de junho e julho, em 
duas etapas de realização, de acordo com os cronogramas atualizados constantes no item 3 da página 
do concurso público em tela, com a seguinte distribuição: 
 
Cargos de Nível Superior 
Data: 27 de junho de 2021 
Recepção dos candidatos: a partir das 13 horas 
Horário previsto para o início das provas: 14 horas 
Horário previsto para o término das provas: 18 horas 
 
Cargos de Nível Médio 
Data: 11 de julho de 2021 
Recepção dos candidatos: a partir das 13 horas 
Horário previsto para o início das provas: 14 horas 
Horário previsto para o término das provas: 18 horas 
 
Considerando o atual quadro de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), serão adotados, nas 
duas etapas de aplicação das provas, os protocolos de biossegurança constantes no “Guia de Ações de 
Biossegurança para resposta à pandemia pela covid-19 no âmbito da UFRJ”, que pode ser acessado pelo 
link a seguir, também disponível no item 1 da página do concurso público em tela: 
https://gestao.ufrj.br/images/Noticias/PDF/GUIA_BIOSSEGURANCA_UFRJ.pdf.  
 
As provas serão realizadas nos campi da UFRJ da Ilha do Fundão e de Macaé. 
 
O local e a sala de prova de cada candidato serão divulgados na página do concurso, em ordem 
alfabética dentro de cada opção de vaga, até o dia 10 de junho de 2021. Na mesma data serão 
divulgadas, também na página do concurso, as intruções e as orientações a serem seguidas pelos 
candidatos para a realização das provas, incluindo os procedimentos de biossegurança, vigentes à 
época, a serem estritamente respeitados. 
 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021 
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