
Concurso Público para provimento efetivo de vaga no cargo de Professor do Magistério 

Superior - Edital nº 953, de 20 de dezembro de 2019 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Código MC-072 - Departamento de Análise e Representação da Forma – Desenho da Figura 

Humana e Anatomia Artística 

Local de realização das provas: Av. Pedro Calmon 500, Cidade Universitária da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 21941-901. A sala para a abertura das provas 

será divulgada no quadro de avisos no térreo e atenderão aos critérios estabelecidos. 1) alocar 

no máximo dez (10) candidatos com distância mínima de quatro (4) m2. 

ATENÇÃO: Durante a realização do concurso, o cronograma poderá ser alterado, a qualquer 

momento, conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos candidatos e 

da banca. 

Período: 08/03/2022 a 25/03/2022 

CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

08/03/2022 8:30 - 9:00 Abertura do concurso e 
sorteio dos pontos da prova 
escrita 

08/03/2022 9:00 - 10:00 Período de consultas pelos 
candidatos 

08/03/2022 10:00 - 14:00 Início da prova escrita – Total 
de 4h 

09/03/2022 9:00 - 17:00 Correção da prova escrita 

10/03/2022 9:00 – 17:00 Correção da prova escrita 

11/03/2022 12:00 Publicação no site da Escola 
de 

  Belas Artes - 
  https://eba.ufrj.br/editais-e- 
  concursos/ da lista de 

candidatos 
  aprovados e de reprovados 

na 
  prova escrita, seguindo a 

ordem 
  das inscrições. As provas 

escritas 
  serão afixadas no Hall da 

Reitoria 

  Início do prazo de 24h para 

  interposição de recurso 

  contra os resultados da prova 

  escrita. O recurso será 

  enviado para o email do 

  departamento BAF – 

  baf@eba.ufrj.br 

mailto:baf@eba.ufrj.br


 14/03/2022 12:00 Termino do prazo de 24h para 

  interposição do recurso contra 
os   resultados da prova escrita. 

  Publicação no site da Escola 
de Belas   Artes - 
https://eba.ufrj.br/editais-e- 14/03/2022 17:00 – 18:00 concursos/ lista final de 
aprovados e 
reprovados na prova escrita. 

 10:00 - 12:00 (manhã) Prova Prática – 1º dia 
 15/03/2022 13:00 – 17:00 (tarde) 

16/03/2022 9:00 – 12:00 (manhã) 
13:00 – 17:00 (tarde) 

Prova Prática – 2º dia 
 

17/03/2022 9:00 – 13:00  Entrega do memorial e 
comprovante de títulos 

17/03/2022 14:00 – 17:00 Prova de títulos 

18/03/2022 09:00 – 17:00 Prova de títulos 

21/03/2022 9:00 – 17:00 Entrevista e arguição de 

 memorial 
22/03/202 2 10:00 Sorteio da Prova Didática 1º 

 grupo 
23/03/2022 10:00 - 17:00 Prova Didática/ Sorteio Prova 

 didática 2º grupo 
24/03/2022 10:00 – 17:00 Prova Didática  

25/03/2022 14:00 Resultado Final 

OBSERVAÇÃO : ─ O Memorial deverá ser entregue em 5 (cinco) vias impressas e 
também salvo em PDF e entregue via pendrive. (Art. 57 da Resolução nº 16/2018 do 
CONSUNI) ─ Os títulos acadêmicos deverão ser entregues em cópia simples, uma única 
via impressa. Para a via impressa serão validas cópias simples acompanhadas do 
original dos títulos acadêmicos, para conferência. (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 
do CONSUNI). - Todos os outros documentos comprobatórios dos títulos deverão ser 
salvos em PDF e entregues, via pendrive, juntamente com o memorial. (Art. 59 § 2º da 
Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS Conforme OFÍCIO UFRJ 
23079.187/2020-GAB- 
PR4, é obrigatório a todos os candidatos: A) comparecer utilizando máscara de proteção 
facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da prova. Os candidatos 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, que 
será 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; E) 
apresentar um documento 
oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura. 

 

 
 


