
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

20/04/2018 

sexta-feira
15:00

Prazo final para entrega dos documentos comprobatórios (10 dias 

antes da prova)

08:00 Instalação da banca

08:20 Sorteio de 3(três) pontos da Prova Escrita

08:30 às 09:30
Consulta dos candidatos a obras, trabalhos publicados e anotações 

pessoais

09:30 às 13:30

Entrega das questões formuladas pela Comissão Julgadora sobre os 

pontos sorteados (máximo de 5(cinco) questões) e realização da 

prova escrita

Apresentação pública das provas escritas sem identificação por 

afixação das fotocópias das provas em mural

Correção das provas escritas e divulgação dos candidatos aprovados 

e dos candidatos eliminados para a fase seguinte

16:00 Início do prazo para interposição de recursos contra o 

resultado/conteúdo da prova escrita

18:00 Fim das atividades do dia 

03/05/2018 

quinta-feira

08:00 Sorteio de pontos da Prova de Didática e comunicação da ordem de 

apresentação dos candidatos

08:30
Análise dos currículos dos candidatos pela Banca Examinadora

16:00
Fim do prazo da  interposição de recursos contra o 

resultado/conteúdo da prova escrita

16:00 às 18:00 Avaliação dos recursos da prova escrita

18:00 Resultado dos recursos contra a prova escrita em mural

04/05/2018 

sexta-feira
08:00 Realização de prova didática (duração 50 minutos)

15:30 às 17:50 Arguição de memorial dos candidatos

18:00 às 18:30 Deliberação da Banca Examinadora

18:30 às 19:00 Divulgação pública dos resultados e encerramento

Observação:

Período: De 02 a 04 de maio de 2018

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-197 - Engenharia Costeira e Oceanográfica

Local de realização das provas: Prédio do Centro de Tecnologia - Prova Escrita no Bloco "I" -104A e 

Prova de Didática e Arguiçao do Memorial Bloco "C" - 2º andar/Sala 208  - Av. Athos da Silveira Ramos , 

nº 149, Bairro da Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Cidade/RJ - CEP: 21941-909

O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, 

sempre com a ciência dos candidatos.

CRONOGRAMA

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

14:00 às 16:00

02/05/2018 

quarta-feira


