
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

08:00 Instalação da comissão julgadora

08:20 Sorteio dos pontos da prova escrita

08:30

Consulta, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e 

anotações pessoais para realização da Prova Escrita e preparo da 

prova escrita pela comissão julgadora

09:30 Início da Prova Escrita

13:30 Término da Prova Escrita

13:40
Recebimento dos documentos comprobatórios, para aqueles 

que ainda não os tenham entregue

Divulgação da lista com os nomes dos candidatos aprovados para a 

fase seguinte e uma com os dos candidatos eliminados no quadro de 

aviso do Departamento de Química Analítica

Apresentação pública das Provas Escritas por afixação das 

fotocópias das provas nos quadros de avisos do Departamento de 

Química Analítica

Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou 

conteúdo da Prova Escrita

Sorteio do ponto da Prova Didática do primeiro dia para os 

candidatos aprovados na Prova Escrita, obedecendo a ordem de 

inscrição no concurso

10:00
Início da análise dos currículos dos candidatos pela Comissão 

Julgadora

09:00

Sorteio do ponto da Prova Didática do segundo dia para os 

candidatos aprovados na Prova Escrita, obedecendo a ordem de 

inscrição no concurso

09:15
Término do prazo para interposição de recursos contra o resultado 

e/ou conteúdo da Prova Escrita

09:30

Resultado dos recursos contra o resultado e/ou conteúdo da Prova 

Escrita. O resultado será afixado nos quadros de avisodo 

Departamento de Química Analítica

07/05/2018 

segunda-feira

09:15

09:00

09/05/2018 

quarta-feira

CALENDÁRIO DE PROVAS

08/05/2018 

terça-feira

Código/Setor: MS-057 / Química Analítica

Local de realização das provas: Centro de Tecnologia, Bloco A, Instituto de Química, Departamento de 

Química Analítica (DQA),  Av. Athos da Silveira Ramos, 149 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio 

de Janeiro - RJ-CEP: 21941-909 - E-mail: dqa@iq.ufrj.br 

Período: De 07 a 15 de maio de 2018

CRONOGRAMA

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



09:45

Início das provas didáticas do primeiro dia para os candidatos 

aprovados na prova escrita, obedecendo a ordem de inscrição no 

concurso. A prova didática terá duração de 40 minutos com 10 

minutos de intervalo entre as apresentações

10/05/2018 

quinta-feira
09:00

Início das provas didáticas do segundo dia para os candidatos 

aprovados na prova escrita, obedecendo a ordem de inscrição no 

concurso. A prova didática terá duração de 40 minutos com 10 

minutos de intervalo entra as apresentações

11/05/2018 

sexta-feira
08:00

Apresentação e argüição de Memorial do primeiro dia para os

candidatos aprovados na prova escrita, obedecendo a ordem de

inscrição no concurso. A apresentação terá duração de 25 minutos e

a arguição também de 25 minutos, com 10 minutos de intervalo entre

os candidatos.

14/05/2018 

segunda-feira
08:00

Apresentação e argüição de Memorial do segundo dia para os

candidatos aprovados na prova escrita, obedecendo a ordem de

inscrição no concurso. A apresentação terá duração de 25 minutos e

a arguição também de 25 minutos, com 10 minutos de intervalo entre

os candidatos.

09:00 Deliberação da comissão julgadora

12:00
Divulgação pública do  resultado do concurso nos quadros de aviso 

do Departamento de Química Analítica

Observação:
As informações contidas neste documento podem ser alteradas conforme o andamento 

do concurso, sempre com o conhecimento dos candidatos

15/05/2018 

terça-feira


