
 
CALENDÁRIO DE PROVAS 

 
Código/Setor:  MS-096 – Biofísica Ambiental  
Local de realização das provas: Prédio do CCS – Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho – 
UFRJ, Av. Carlos Chagas Filho, no.  373 - CCS - Bl. G - Ilha do Fundão. 
Período:  24 a 27/04/18 
Horário, tempo de duração e orientações para realização do Concurso (conforme cronograma 
abaixo):  

 
C R O N O G R A M A 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
Até 05/04/18 10 hs -16 h – sala G1-

019 
Prazo final para entrega dos documentos comprobatórios do CV por 
parte dos candidatos. 

 
24/04/18 
(terça-feira)  

08:30 h – sala G1-009 Apresentação dos candidatos para início do concurso. 
08:30 h – sala G1-030 Instalação da Banca Examinadora  
09:00 h – sala G1-009 Sorteio do conteúdo da Prova Escrita 
09:30 h – sala G1-009 Consulta da Prova Escrita e preparo da prova escrita pela Banca 

Examinadora 
10:30 h – sala G1-009 Realização da Prova escrita 
14:30 h – sala G1-009 Término da Prova Escrita 
15:00 h – sala G1-009 Leitura da Prova Escrita 
19:00 h – sala G1-030 Atribuição de notas à Prova Escrita (interno) 

 
25/04/18 
(quarta-feira) 

08:00 h 
08:00 h – sala G1-009 

-Divulgação do resultado da prova escrita em mural. 
- Inicio do prazo para interposição de Recursos contra 
resultado/conteúdo da Prova Escrita 
-Confirmação do cronograma para a segunda etapa. 
-Sorteio da prova didática 

09:30 h – sala G1-030 Prova de apreciação de títulos e trabalhos referidos no curriculum 
vitae (interno) 

 
26/04/18 
(quinta-feira) 

08:00 h – sala G1-019 
 

Prazo final  para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo 
da Prova Escrita 

 
08:00 h – sala G1-022 

Prova didática (será realizada em sessão pública e terá duração de 50 
min) 

13:00 h – sala G1-019 Resultado dos Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita 
 
27/04/18 
(sexta-feira) 

08:00 h – sala G1-022 Arguição do Memorial dos Candidatos 
16:00 h – sala G1-030 Deliberação do Resultado (interno) 
17:00 h – sala G1-022 Divulgação Pública do Resultado do Concurso 

 

 
 
 
Observações 
 

 

1) O cronograma poderá ser alterado de acordo o andamento do concurso e 
proposta da Comissão Examinadora, com a concordância dos candidatos. 
 
2) Nas provas escrita e didática será facultado ao candidato abordar o(s) 
ponto(s) dentro de sua área temática.  
 
3) Para a prova de arguição do memorial o candidato deverá preparar uma 
apresentação de sua experiência prévia em pesquisa. Ficará a critério da banca 
se os candidatos terão o tempo de, até 20 min, para essa apresentação durante a 
prova. 

 
 


