
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

24/04/2018 15:00 Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos 

07:30 Instalação da Comissão Julgadora

08:00 às 08:30 Reunião da Comissão Julgadora com os candidatos

08:30 Sorteio dos pontos da Prova Escrita

8:30 às 9:30 Consulta dos candidatos para a realização da Prova Escrita e preparo da Prova 

Escrita pela Comissão Julgadora

9:30 às 13:30 Prova Escrita

14:00 às 18:00 Avaliação das Provas Escritas, pela Comissão Julgadora

18:00 às 18:30 Afixação em local público das cópias das Provas Escritas;

18:00 às 18:30 Divulgação dos nomes dos candidatos aprovados para a fase seguinte e dos 

candidatos eliminados

18:30 Inicio do prazo para interposição de recursos contra o resultado da Prova 

Escrita

18:30 Fim do prazo para interposição de recursos contra o resultado da Prova Escrita

18:30 às 19:00 Julgamento dos recursos contra o resultado da Prova Escrita

19:00 Divulgação dos nomes dos candidatos aprovados para a fase seguinte e dos 

candidatos eliminados, após o julgamento dos recurso

08:00 Sorteio do ponto da Prova Prática

08:00 às 09:00 Consulta dos candidatos para a realização da Prova Prática e preparo da Prova 

Prática pela Comissão Julgadora

09:00 às 13:00 Prova Prática

09:30 às 13:00 Apreciação de Curriculum Vitae,  pela Comissão Julgadora

14:00 Sorteio do ponto da Prova Didática

14:00 às 18:30 Avaliação das Provas Práticas pela Comissão Julgadora

Calendário

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Departamento de Projeto de Arquitetura

Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de 

Professor da Carreira de Magistério Superior (3 vagas)

Edital UFRJ n° 860, de 20 de dezembro de 2017

Código/Setor: MS-169 - 40h-DE - Classe A - Professor Adjunto A

Local de realização das provas: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 4° pavt°

Período de realização das Provas: 07/05/2018 a 11/05/2018

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme Calendário abaixo.

07/05/2018

segunda

08/05/2018

terça

09/05/2018

quarta



08:00 às 13:00 Arguição de Memorial dos 10 primeiros candidatos, por ordem de inscrição,

cada um a cada meia hora, sucessivamente

14:00 às 19:30 Arguição de Memorial dos 11 últimos candidatos, por ordem de inscrição, cada

um a cada meia hora, sucessivamente

07:30 Entrega, por todos os candidatos, da apresentação da Prova Didática (material 

visual em pen-drive ou ementa/roteiro em papel )

08:00 às 13:00 Prova Didática dos cinco primeiros candidatos, por ordem de incrição, cada um 

a cada hora, sucessivamente

13:30 às 19:30 Prova Didática dos seis candidatos seguintes, por ordem de incrição, cada um 

a cada hora, sucessivamente

07:00 às 13:00 Prova Didática dos seis candidatos seguintes, por ordem de incrição, cada um 

a cada hora, sucessivamente

14:00 às 18:00 Prova Didática dos quatro últimos candidatos, por ordem de incrição, cada um 

a cada hora, sucessivamente

19:00 às 20:00 Divulgação, em sessão pública, das notas atribuídas por cada membro da

Comissão Julgadora a cada prova de cada candidato

Apuração do resultado

20:00 às 21:00 Redação e assinatura das atas, pela Comissão Julgadora

Observações: 1. O horário da divulgação do resultado da Prova Escrita poderá ser antecipado ou adiado 

discretamente.  Os candidatos que eventualmente vierem a recorrer do resultado devem, portanto, 

estar atentos a este horário, uma vez que o prazo para o recurso é de 24 horas contadas a partir da 

divulgação.  Para tanto, será considerado o horário constante do e-mail a ser enviado a todos.

2. Cada candidato terá até 50 minutos para a Prova Didática

3. Cada candidato terá até 20 minutos para a Arguição de Memorial

4. O Calendário poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a 

concordância dos candidatos

10/05/2018

quinta

11/05/2018

sexta

12/05/2018

sábado


