
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

11/5/2018 15h00 Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos (Local: Secretaria de Departamentos da ECO) (*)

08h30 Instalação da Banca Examinadora e Sorteio dos Pontos para a Prova Escrita - Sala 111 da Eco

08h30 às 09:30 Consulta a materiais por parte dos candidatos / Elaboração das questões para a Prova Escrita - Sala 111 da Eco

09:30 Início da Prova Escrita - Sala 111 da Eco

13:30 Término da Prova Escrita

15:00
Apresentação pública das Provas Escritas por afixação das fotocópias das provas em mural e

Início da Correção das Provas Escritas (interno)

08h Divulgação, no quadro de avisos do Departamento de Fundamentos da Comunicação das listas dos candidatos aprovados e eliminados na Prova Escrita

08h Abertura do prazo para Pedidos de Recurso

09h Sorteio de pontos da Prova Didática para os que apresentarão no dia 16/05/2018

10h Avaliação dos Títulos e Trabalhos (interno)

08h Final do prazo para pedidos de Recurso

08h30 Divulgação do Resultado dos Recursos

08h40 Sorteio de pontos da Prova Didática para os que apresentarão no dia 17/05

09h Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 15/05 (50min para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova)

18:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

17/5/2018 09:00 Aplicação da prova didática para os sorteados no dia 16/05 (50min para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre cada prova)

18:00 Atribuição de notas da prova didática (interno)

18/5/2018 09:00 Início da Arguição de memorial (15min para cada candidato, com intervalo de 5 minutos entre cada prova)

16:00 Atribuição de graus da Arguição de memorial (interno)

16:30 Elaboração do mapa de resultados

17:00 Divulgação do resultados e encerramento

Observações:
(*) NÃO será aceita a entrega de documentos fora deste prazo. Os títulos acadêmicos deverão ser entregues 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.

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

CRONOGRAMA

14/5/2018

15/5/2018

16/5/2018

Período:De 14 a 18 de mês de 2018

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

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor:MS-121/Antropologia e Comunicação

Local de realização das provas:Av. Pasteur, 250 fundos, Sala da Congregação - Campus da Praia Vermelha -


