
CALENDÁRIO DE PROVAS 

Código/Setor: MC003 – Enfermagem Médico-cirúrgica (40h/DE) 

Local de realização da prova escrita: 1Maternidade Thompson Motta / Pavilhão de Aulas da Escola de Enfermagem Anna Nery – Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, no. 275 – Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-110; Telefone: (21) 2293-8999, E-mail: rh@macae.ufrj.br  

Local de realização da prova prática:  2Centro de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avenida Carlos Chagas Filho, no. 373, 
Rio de Janeiro - RJ, 21941-590; Telefone: (21) 99130-2701, E-mail: rh@macae.ufrj.br  
(AS ETAPAS “PROVA DIDÁTICA” E “ARGUIÇÃO DE MEMORIAL” SERÃO FEITAS EXCLUSIVAMENTE DE FORMA REMOTA PELO APLICATIVO 
ZOOM – O LINK PARA A SALA SERÁ DISPONIBILZIADO APENAS AOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS PARA ESTA FASE DO 
CONCURSO)  

Período: 17/05/21 à 20/05/21                              Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme cronograma abaixo. 

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. 

F) 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 (vinte e quatro) horas para interpor recurso por escrito, direcionado à Comissão Julgadora, que deverá ser 

enviado através do e-mail: recursoedital953@macae.ufrj.br. 

 
CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

 

 

 
 

17/05/2021 
(2ª feira) 

 

 
 

08:00 

- Abertura do concurso (instalação da banca, apresentação dos candidatos e horário limite para entrega de 
documentos comprobatórios do Curriculum Vitæ e do memorial pelos candidatos*) 
*Os documentos comprobatórios do CV e os memoriais serão recebidos, preferencialmente, pela 
Internet, através de formulário próprio. Clique aqui para acessar o link do formulário. 
*Os candidatos que preferirem entregar as cópias físicas dos documentos comprobatórios do CV e 
os memoriais deverão fazê-lo, impreterivelmente, às 8 horas do dia 17/05/2021 no local designado 
para a prova escrita. 

08:15 - Sorteio dos 3 pontos da prova escrita (válidos para todos os candidatos) 

das 08:30 às 9:30 - Tempo de consulta dos candidatos para a realização da prova escrita 
- Preparo da prova escrita pela banca examinadora  

das 09:40 às 13:40 - Prova escrita – ETAPA PRESENCIAL1 

das 13:45 às 14:45 - Intervalo 

das 14:50 às 16:55 - Leitura pública da prova escrita (esse item pode ser substituído pela fixação das provas em mural, a critério 
da banca examinadora)  

das 17:00 às 18:00 - Correção das provas escritas pela banca examinadora 

 
18:00 

- Divulgação pública do resultado da prova escrita (em mural)  
- Sorteio do ponto da prova didática (por ordem de inscrição do candidato) 
- Início do período para interposição de recursos contra os resultados da prova escrita (24 h) 

   

 
18/05/2021 
(3ª feira) 

das 08:00 às 18:00 - Apreciação de títulos e trabalhos (atividade interna da banca examinadora) 

das 12:30 às 13:30 - Intervalo 

18:00 - Fim do período para interposição de recursos contra os resultados da prova escrita 

das 18:10 às 20:00  - Julgamento de eventuais recursos 

20:10 - Divulgação pública dos resultados dos eventuais recursos (em mural, pela Internet e por e-mail) 
   

 

 
19/05/2021 
(4ª feira) 

08:00  - Entrega do material da prova didática por todos os candidatos considerados aptos para esta etapa 

das 08:15 às 13:00  - Prova didática (por ordem de inscrição, até 50 minutos por candidato) – ETAPA REMOTA 

das 13:15 às 14:15  - Intervalo 

14:30  - Início da arguição pública de memorial (por ordem de inscrição do candidato) – ETAPA REMOTA 

17:00  - Atribuição de graus da arguição de memorial (atividade interna da banca examinadora) 
   

 

 

20/05/2021 
(5ª feira) 

08:00 - Apresentação, ciência e sorteio da lista de pacientes da prova prática (por ordem de inscrição) 

das 08:15 às 12:15 - Prova prática – ETAPA PRESENCIAL2 

das 12:30 às 13:30 - Intervalo 

13:45 - Elaboração do mapa de resultados (atividade interna da banca examinadora)  

15:00 - Divulgação pública dos resultados (em mural, pela Internet e por e-mail) e encerramento do concurso  
   

Observações: 
1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 

candidatos. 

 


