
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO
GABINETE DA DIREÇÃO
DEPARTAMENTO DE DIREITO DO ESTADO
SECRETARIA DOS DEPARTAMENTOS

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MC – 043 DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 20h

Local de realização das provas: Faculdade Nacional de Direito

Período: 03/09/2021 a 16/09/2021
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme
cronograma abaixo.

CRONOGRAMA

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

Até
03/09/2021

23h 59min Prazo final para entrega de comprovantes dos
títulos do Lattes e Memorial. SOMENTE EM
VERSÃO DIGITAL:
- 1 ARQUIVO EM PDF PARA O MEMORIAL

- 1 ARQUIVO EM PDF PARA O LATTES E
SEUS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.

A documentação comprobatória dos títulos do Lattes e Memorial deverão
ser entregues em versão digital, somente arquivos em formato PDF (1
ARQUIVO EM PDF PARA O MEMORIAL E 1 ARQUIVO EM PDF PARA
O LATTES), enviados até 23h59min do dia 03 de setembro de 2021 para
o endereço concursos@direito.ufrj.br.
Obs 1: Arquivos em outros formatos, fora do padrão indicado, fora do
prazo ou enviados para outros endereços não serão considerados.
Obs 2: Os candidatos que enviaram seus documentos comprobatórios
dentro do prazo do primeiro cronograma deverão reencarminhá-los
dentro do novo prazo estipulado.

PROVA ESCRITA

13/09/2021

12h 30 min Instalação da Banca Examinadora.

13h Sorteio dos pontos da Prova escrita e didática.

13h às 14h
Consulta dos/as candidatos/as para a realização
da prova escrita e preparação da prova escrita
pela Banca Examinadora.

14h às 18h Prova escrita.

19h Entrega das provas para correção.

RESULTADO E RECURSO

14/09/2021 11h
Término da correção das provas escritas e
divulgação dos/as APROVADOS/AS para a fase
seguinte no site oficial da Faculdade Nacional de
Direito/UFRJ
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(https://direito.ufrj.br/concursos/professorefetivo/)

11h Afixação de cópia das provas escritas no site
oficial da Faculdade Nacional de Direito/UFRJ
(https://direito.ufrj.br/).

11h Início do prazo para interposição de recursos
contra resultado/conteúdo da prova escrita. Os
recursos deverão ser encaminhados por email
para concursos@direito.ufrj.br. Os
questionamentos devem estar no corpo do
próprio email.

RESULTADO E PROVA DIDÁTICA

15/09/2021

11h Prazo final para interposição de recursos contra
resultado/conteúdo da prova escrita.

12h 30min Resultado dos recursos contra a prova escrita.

13h Realização da prova didática (duração de 50
minutos) e Arguição de Memorial dos
Candidatos. Nesta fase, os candidatos serão
avaliados remotamente através do GOOGLE
MEET. O link será encaminhado por e-mail 30
(trinta) minutos antes do início da prova.

20h às 21h Deliberação da banca examinadora.

21h 30min Divulgação pública do resultado do concurso.

OBSERVAÇÕES

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso,
sempre com a concordância dos/as candidatos.

2) Caso seja aprovado grande número de candidatos/as na prova escrita, será
realizada prova didática no dia 16/09/2021, sendo o resultado divulgado
neste dia.

3) Os candidatos aprovados na prova escrita terão seus horários de
apresentação na prova didática pré-definidos e divulgados no site oficial da
FND, ITEM 4. Caso o site esteja fora do ar, as informações serão
encaminhadas diretamente para o e-mail cadastrado.

4) Site FND: https://direito.ufrj.br/concursos/professorefetivo/
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