
DATA HORÁRIO ATIVIDADE
8h Instalação da Comissão Examinadora.
8:30h Apresentação dos candidatos e sorteio dos pontos da Prova Escrita.
9h – 14h Prova Escrita: 01 hora para consulta e 04 horas para realização.
9h – 14h Avaliação dos títulos e currículos pela Comissão Examinadora.
15h - 18:30h Leitura pública da Prova Escrita.

19h Encerramento da leitura pública da Prova Escrita. Resultado da Prova 
Escrita. Confirmação do cronograma para segunda etapa

8h Sorteio do ponto da prova didática.

8h10 - 13h 
Arguição (pela Comissão Organizadora) do memorial entregue por cada 
candidato, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (20min para cada 
candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova). 

14h - 18h30
Arguição (pela Comissão Organizadora) do memorial entregue por cada 
candidato, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (20min para cada 
candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova).

18h30 Encerramento da Arguição do Memorial.

8h30 - 13h30 Prova Didática, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova).

14h30 - 
18h30

Prova Didática, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova).

8h - 13h Prova Didática, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova).

14h - 19h Prova Didática, obedecendo à ordem de inscrição na unidade (50min para 
cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova).

19h30 Divulgação das notas de todas as etapas do concurso. Proclamação do 
resultado final.

Observação:

24/04/2018

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

27/04/2018

Considerando o número de candidatos inscritos e a fase eliminatória, este cronograma 
poderá sofrer alterações conforme o andamento do concurso e/ou proposta da Comissão 
Examinadora, com a concordância dos candidatos.

CONCURSO UFRJ EDITAL 860/17 - Concurso Público para provimento de vagas em cargos efetivos 
da carreira de Professor da Carreira de Magistério Superior 

O período de entrega dos documentos comprobatórios dos títulos pelos candidatos até                        
02 de abril de 2018.

CALENDÁRIO DE PROVAS

25/04/2018

MS-119 - CCS - Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde - NUTES - Educação em Ciências e 
Saúde - Laboratório de Vídeo Educativo - Professor Adjunto A - 40 h - DE

Local de realização das provas: UFRJ -  Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Prédio do 
CCS, Bloco A1 – Sala 12, - Av. Carlos Chagas Filho, 373, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ. 

Período: De 24 a 27 de abril de 2018.

26/04/2018

CRONOGRAMA


