CALENDÁRIO DE PROVAS
Código/Setor: MS-060 / Tecnologia Química
Local de realização das provas: Departamento de Química Orgânica (DQO) do Instituto de Química (IQ) da UFRJ. Centro de Tecnologia (CT), Bloco A,
Sala 616. Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21941-909 - Telefone: +55 (21) 3938-7256/7142
Período: de 16 a 20 de abril de 2018
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo, considerando 13 candidatos.
CRONOGRAMA
DATA

HORÁRIO ATIVIDADE
08:00 - 08:15 Instalação da Comissão Julgadora (Banca).
08:15 - 08:30 Sorteio de 3 pontos da lista do Programa do Concurso para formulação da Prova Escrita.
08:30 - 09:30 Consulta, por parte dos candidatos, durante uma hora, após o sorteio dos pontos.
08:30 - 09:30 Formulação, pela Banca, de 5 questões, no máximo, para a Prova Escrita sobre os pontos sorteados (interno).

16/04/2018 09:30 - 13:30 Redação das respostas às questões da Prova Escrita durante 4 h improrrogáveis.
Segunda-feira
13:30 - 16:30 Entrega dos documentos comprobatórios na Secretaria do DQO (CT, Bloco A, Sala 616).
13:30 - 17:30 Correção e atribuição de notas pela Banca às provas escritas desidentificadas (interno).
17:30 - 18:00
18:00

Divulgação pública das listas com os nomes dos candidatos aprovados e eliminados para a fase seguinte. Afixação de
fotocópias das provas escritas identificadas em local público.
Início do prazo de 24 h para interposição de recurso, por escrito, pelos candidatos à Banca contra o resultado e/ou conteúdo
da Prova Escrita. A Banca analisará e julgará de pronto os recursos interpostos.

08:00 - 08:15 Sorteio de um ponto da lista do Programa do Concurso para a Prova Didática do dia 18/04.
08:15 - 12:00 Prova de Títulos (apreciação de títulos e trabalhos referidos no Curriculum Vitae ) (interno).
17/04/2018
Terça-feira

12:00 - 14:00 Intervalo para almoço.
14:00 - 17:00 Continuação da Prova de Títulos (interno).
18:00

Término do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou conteúdo da Prova Escrita.

08:00 - 08:15 Sorteio de um ponto da lista do Programa do Concurso para a Prova Didática do dia 19/04.
08:15 - 11:15

Prova Didática do sorteio do dia 17/04 para 3 candidatos, por ordem de inscrição, em sessão pública e gravada, com 50 min
por candidato e intervalo de 10 min entre cada prova, sendo vedada a presença dos demais candidatos.

18/04/2018
11:15 - 13:00 Intervalo para almoço.
Quarta-feira
13:00 - 17:00 Continuação da Prova Didática do sorteio do dia 17/04 para 4 candidatos.
17:00 - 18:00 Atribuição de notas da Prova Didática (interno)

08:00 - 11:00

Prova Didática do sorteio do dia 18/04 para 3 candidatos, por ordem de inscrição, em sessão pública e gravada, com 50 min
por candidato e intervalo de 10 min entre cada prova, sendo vedada a presença dos demais candidatos.

19/04/2018 11:00 - 13:00 Intervalo para almoço.
Quinta-feira
13:00 - 16:00 Continuação da Prova Didática do sorteio do dia 18/04 para 3 candidatos.
16:00 - 17:00 Atribuição de notas da Prova Didática (interno).

08:00 - 13:00

Arguição de Memorial, por ordem de inscrição, em sessão pública e gravada, com 15 min por candidato e intervalo de 5 min
entre cada prova, sendo vedada a presença dos demais candidatos.

13:00 - 14:00 Intervalo para almoço.
20/04/2018
Sexta-feira

14:00 - 16:00 Atribuição de notas da Arguição de Memorial (interno).
16:00 - 17:00 Divulgação das notas com a abertura dos envelopes lacrados e cálculo das médias em sessão pública.
17:00 - 18:00 Finalização dos relatórios pela Banca.

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

