
CALENDÁRIO DE PROVAS

CRONOGRAMA
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

14/5/2018

08:00 Instalação da Banca Examinadora
08:15 Sorteio dos pontos da Prova Escrita

08:30 – 13:30

14:40 Fotocópias das provas serão afixadas  em mural
14h30- 19:30 Leitura da prova escrita (10 candidatos) - seguindo a ordem de inscrição.

15/5/2018

08:00 – 13:00 Leitura prova escrita (10 candidatos) - seguindo a ordem de inscrição.
15:00 Divulgação do Resultado da Prova Escrita e abertura para recurso
16:00 Trabalho interno

16/5/2018

08:00

08:15

08:30 Atribuição de graus da apreciação de títulos e trabalhos (interno)
15:00 Encerramento dos pedidos de recurso

17/5/2018

08:00 Sorteio prova didática

08:30

9:00 – 20:00

21:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

18/5/2018

08:30 Entrega das aulas pelos candidatos aprovados na Prova Escrita

9:00 – 13:00

14:00

19:00 Atribuição de graus da Arguição de memorial (interno)
19:30 Elaboração do mapa de resultados
20:00 Divulgação do resultados e encerramento

Observação:

Código/Setor: MS-106/Fronteiras da Educação e Difusão Científica Inclusiva e da Gestão em Ciências e Tecnologia

Local de realização das provas:  Prédio CCS – Auditório Helio Fraga– Av. Carlos Chagas Filho, nº 373 Bloco K 2o. andar , 
Cidade Universitária – Rio de Janeiro/ RJ. CEP: 21.941-902

Período: De  14 a 18 de Maio de 2018

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

Prova escrita ( a saber: 1 hora para consulta e 4 horas para  realização da 
prova)

Sorteio do ponto da prova didática para candidatos que apresentarão aula 
17/05
Entrega dos documentos comprobatórios de títulos e trabalhos. 
Os títulos acadêmicos (Diplomas e Certificados de relevância acadêmica) 
deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada em cartório, ou 
em cópia simples acompanhada do respectivo original. Os demais 
documentos  deverão  ser apresentados  em  cópia  simples,  dispensando-
se,  neste  caso,  a  apresentação  dos originais.

Entrega das aulas pelos candidatos aprovados na Prova Escrita e resultado 
dos recursos
Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 16/05/ (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova) - almoço de 
12:00-13:00

Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 17/05/ (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova)   e 
atribuição de notas da prova didática - almoço de 13:00-14:00
Início da Arguição de memorial (10min para cada candidato, com intervalo 
de 5 minutos entre cada prova)

* O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a ciência 
dos candidatos. 
* As apresentações dos candidatos seguirão a ordem de inscrição.
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