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Prezados candidatos, corpo social da Escola de Química da UFRJ e demais interessados no concurso supra, 
informamos que por motivo de força maior e também por necessidade de afastamento social de pessoal da 

comissão julgadora que teve contato recente com infectados pelo vírus causador da COVID-19, a aditividade 
presencial prevista para esta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, está adiada. Nova data para esta etapa 

do certame será oportunamente divulgada. 
 
 

Edital nº 860 de 20 de dezembro de 2017. Código/Setor: 
Concurso MS-207, Operações Unitárias. 
UFRJ, Centro de Tecnologia, Escola de Química, Departamento de Engenharia Química. Retomada da 
contagem dos prazos de validade dos concursos públicos: Portaria nº 567 de 25 de janeiro de 2021. 

CRONOGRAMA 

SITUAÇÃO ATIVIDADE 

Etapa concluída Prazo final de entrega de comprovantes dos títulos na sala E- 201, 
Bloco E, Centro de tecnologia. 

Etapa concluída Instalação da banca examinadora. 

Etapa concluída Sorteio de pontos e prova escrita. 

Etapa concluída Divulgação de cópia das provas escritas. 

Etapa concluída Correção das provas escritas e divulgação dos candidatos aptos e não 
aptos. 

Etapa concluída Início do prazo para interposição de recursos contra o 
resultado/conteúdo da prova escrita. 

Etapa concluída Resultado dos recursos contra a prova escrita. 

Etapa concluída Sorteio de pontos da prova didática. 

Etapa concluída Prova didática. 

 
Por determinação do CONSUNI, exarada nos autos do processo nº 23079.026964/2019-98, a etapa 
correspondente à análise de currículo dos candidatos será refeita. 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

29/09/2021 

8:30 Instalação da Comissão Julgadora 

08:40 às 12:00 Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora – 
Sala E221 

13:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso – sala E212 - 
AUDITÓRIO 

   

Observações: 1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do 
concurso. 

   
 


