
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

08:30 Instalação da banca

Apresentação dos candidatos – Sala  C-116 – Bloco C do Instituto de Matemática

Entrega de documentos comprobatórios do CV por parte dos candidatos

09:00 Sorteio de pontos da Prova Escrita

10:00 Início da Prova Escrita

14:00 Término da Prova Escrita

14:45 Afixação das fotocópias das provas em mural

15:00 Inicio da atribuição de notas à Prova Escrita (Correção da prova)

17:30 Divulgação do resultado da atribuição da prova escrita em mural / Interposição de recurso do Resultado da Prova Escrita

09:00 Sorteio de pontos da Prova Didática 

09:10 às 12:10 Início da Arguição de memorial (25 minutos de arguição para cada candidato, obedecida a ordem de inscrição, com intervalo de 5 minutos entre cada prova)

13:00 às 17:00 Início da Arguição de memorial (25 minutos de arguição para cada candidato, obedecida a ordem de inscrição, com intervalo de 5 minutos entre cada prova)

17:30 Encerramento do prazo para interposição de recurso do resultado  da prova escrita.

17:40 Atribuição de graus da Arguição de memorial (interno)

17/05/2018               Quinta-

feira
09:00 às 21:00 Aplicação da prova didática  (50 minutos para cada candidato, obedecida a ordem de inscrição, com intervalo de 10 minutos entre cada prova)

07:00 às 09:00 Aplicação da prova didática  (50 minutos para cada candidato, obedecida a ordem de inscrição, com intervalo de 10 minutos entre cada prova)

10:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

10:30 -13:00 Atribuição de graus da apreciação de títulos e trabalhos (interno)

13:10 Elaboração do mapa de resultados

14:00 Divulgação do resultados e encerramento

Observação:

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-050 : MATEMÁTICA APLICADA

Local de realização das provas:  Instituto de Matemática . Avenida Athos da Silveira Ramos, 149. Centro de Tecnologia – Bloco C- Cidade Universitária - Ilha do Fundão – CEP: 21941-909  – E-mail: 

Período: De 15 a 18 de Maio de 2018

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

CRONOGRAMA

15/05/2018

Terça-feira

08:40

16/05/2018               Quarta-

feira

O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a ciência dos candidatos.

18/05/2018                     

Sexta-feira


