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10:00 Divulgação dos resultados

Conforme Art. 52 da Resolução CONSUNI nº 16/2018, após a divulgação do resultado da 
prova escrita, os(as) candidatos(as) terão um prazo, improrrogável, de 24 horas para 
interpor recurso por escrito, que deverá ser enviado ao Presidente da Comissão julgadora 
por e-mail.

A Comissão Julgadora enviará o resultado do recurso interposto ao e-mail do(a) 
candidato(a) antes da próxima etapa do concurso 
Conforme art. 44 da Resolução CONSUNI UFRJ nº 16/2018, as provas didáticas e Arguição 
de Memorial serão gravadas e o ato de inscrição implica em concordância com a gravação 
da imagem do(a) candidato(a). 

Observações

O envio do Memorial e dos documentos comprobatórios necessários à apreciação de 
títulos e trabalhos (arquivos em formato PDF, devidamente identificados) deverá ser feito 
por e-mail até as 18h do dia 02/06/2021 . No dia da prova escrita, cada candidato deverá 
entregar uma cópia impressa do currículo Lattes, do Memorial e dos documentos 
comprobatórios necessários à apreciação de títulos e trabalhos, com originais para 
conferência ou autenticados. Para pontuação da produção científica, artística e cultural 
serão considerados os últimos cinco anos, contados retroativamente a partir da data de 
entrega por e-mail dos documentos comprobatórios 

A prova escrita será presencial para os candidatos. A arguição do memorial, realização da 
prova didática e divulgação final dos resultados serão realizados remotamente, pelo 
software de videoconferências ZOOM. Os links serão enviados para os candidatos por e-
mail. A Comissão Julgadora participará de forma remota de todas as etapas do concurso. 
O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a 
concordância dos candidatos. 
As listas contendo os nomes dos candidatos aprovados com nota igual ou superior a 7 
(sete) e com os nomes dos candidatos eliminados com nota inferior a 7 (sete) serão 
enviadas para o e-mail dos candidatos após a correção da Comissão Julgadora 

8:15  às 12:00 - 14:00 às 16:00 Prova Didática + Memorial (Grupo B)
8:15  às 12:00 - 14:00 às 16:00 Prova Didática + Memorial (Grupo C)

16:00 às 17:00 Deliberação da Banca

08:00 Sorteio da prova didática (Grupo B)
8:15  às 12:00 - 14:00 às 16:00 Prova Didática + Memorial (Grupo A)

08:00 Sorteio da prova didática (Grupo C)

08:00 Divulgação do cronograma da prova didática
08:15 Sorteio da prova didática (Grupo A)

08:30 às 17:00
Realização da Prova de Títulos pela Comissão 

Julgadora

08:00 Início do prazo de recurso
08:00 Prazo final dos recursos 
09:00 Resultado dos recursos

14:00 18:00 Digitalização das provas escritas
o dia todo Correção das provas

08:00 Afixação das provas escritas e resultados

08:15 Sorteio dos pontos
8:30 às 9:30 Consulta/Preparação das questões

9:40 às 13:40 Prova Escrita

Entrega da documentação por e-mail
8:00 às 15:00 Prazo de Entrega da documentação em meio físico

08:00 Abertura

8 O e-mail para envio de documentação, comunicação e formalização de recursos é: 
engprod@macae.ufrj.br

Coordenação do Curso de Engenharia de Produção UFRJ-Macaé

Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior - Assistente A 
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Calendário de Provas

Código/Setor: MC-005- Engenharia de Produção /Teoria das Organizações e Contabilidade Gerencial

Local de Realização da Prova Escrita: Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 - Novo Cavaleiros, Macaé - RJ, 27930-560

Período: 02 a 11 de junho de 2021  
Horário, tempo de duração e orientações: Conforme cronograma detalhado a seguir. 

Cronograma
Horário Atividade
18:00
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Informações importantes, de observância obrigatória a todos os candidatos:
A) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de 
duração da prova. Informar ainda aos(às) candidatos(as) que eles(as) deverão levar pelo 
menos uma máscara de proteção facial reserva em embalagem que a proteja de 
contaminação, para que possa trocar durante a prova, se necessário.
B) Levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.
C) Utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do concurso na entrada de 
cada sala de aplicação de prova.
D) Levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos 
descartáveis.
E) Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura.
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