
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

26/03/2018 15:00 Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos no DEMI 
EEAN  situada na Rua Afonso Cavalcanti, n°275, segundo andar

08:30

Instalação da Comissão Julgadora. Chamada dos candidatos inscritos 

Leitura  do Edital do Concurso e dos itens da Resolução Consuni nº 

12/2014 que rege a realização do Concurso.  Anúncio do local de 

divulgação do resultado da prova escrita em duas listas, uma para os 

candidatos aprovados e outra dos candidatos eliminados.

08:50 Sorteio do ponto da Prova escrita - inicio

Prova escrita. Candidatos consultam fontes bibliográficas durante uma 

hora. (Art. 43, II, Resol. Consuni nº 12/2014). 

Comissão julgadora (CJ).  Elabora questões sobre os pontos 

sorteados (Art. 43, III, Resol. Consuni nº 12/2014)

10:00 às 14:00 Prova Escrita - redação da resposta

14:30 às 16:00 Candidatos. Leitura oral da prova escrita*,  publicamente na presença 

de outros candidatos e da Comissão Julgadora (Art. 43, V; Art. 47. 

Resol. Consuni nº 12/2014)

16:00 - 16:30
Atribuição de notas pela CJ. Divulgação do resultado da prova escrita

Divulgação da lista dos candidatos aprovados e a lista dos candidatos 

eliminados no local previamente anunciado. 

Inicio do prazo para interposição de Recursos contra 

resultado/conteúdo da Prova Escrita

13:00 Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora

16:30 da Prova Escrita

16:30 - 17:30 Análise dos recursos e divulgação do resultado

08:00 Chegada no campo da prova prática

08:30 Sorteio do ponto da prova prática

9:00 - 10:00 Candidatos: 1 hora para consulta a textos bibliográficos

10:00 - 12:00 Candidatos: 2 horas para interação com a equipe, criança e sua família. Registro da atividade da prova prática com fundamentação teórica. 

12:00 Entrega da prova

12:00 - 13:00 Almoço

13:00 - 14:30 Candidatos: Leitura da prova prática

14:30 - 15:00 Atribuição de notas pela Comissão julgadora em reservado

08:30 - 11:30 Arguição de Memorial* dos Candidatos, segundo a ordem de inscrição

11:30 - 12:00 Deliberação da Banca Examinadora

12:00 Sorteio do ponto da prova didática

12:30 Chegada dos Candidatos

12:30 - 13:30 Apresentação da prova didática - candidato 1

13:40-14:40 Apresentação da prova didática - candidato 2

14:50 - 15:50 Apresentação da prova didática - candidato 3

15:00 - 16:00 Atribuição de notas pela CJ, em reservado e trabalho interno da CJ

16:00 - 17:00 Divulgação pública dos resultados. 

11/04/2018 - 4ª 
feira

CALENDÁRIO DE PROVAS

Pavilhão de Aulas - Escola de Enfermagem Anna Nery.  Prova escrita. Prova didática e defesa do 

Código/Setor:  Enfermagem Pediátrica (40h/DE)

Local de realização das provas: 

13/04/2018 - 6ª 
feira

09/04/2018 - 2ª 
feira

12/04/2018 - 5ª 
feira

Período: 

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

CRONOGRAMA

(

* Resol. Consuni nº 12/2014. Art. 54.  “A arguição pública do memorial do candidato, 

vedada a presença dos demais candidatos, visa expor suas atividades culturais, 

científicas, tecnológicas ou artísticas, realçando a contribuição  acadêmica que lhe seja 

própria, as qualidades relevantes para o exercício das funções universitárias  em alto nível 

e explicitar uma proposta de plano de atividades acadêmicas.” Ou seja, cada candidato 

deverá , além de expor sua produção intelectual, explicitar uma proposta de plano de 

atividades acadêmicas para o exercício de sua função docente. 

10/04/2018 - 3ª 
feira

9:00 às 10:00

16:30

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a 

concordância dos candidatos. 

Observações:


