
CALENDÁRIO DE PROVAS

CRONOGRAMA  - VAGA MC004 – Física Geral com Ênfase em Ensino de Física  40H (DE)

Código/Setor: MC-004 - Campus Macaé - Campus Macaé - Engenharia (Núcleo Comum) - M - Física Geral
com ênfase em Ensino de Física – 40H (DE)

Local de realização das provas:

Av. Aluizio da Silva Gomes Nº 50, Granja dos Cavaleiros, Macaé – RJ – CEP: 27930-560 (https://bit.ly/3xMczmq)

Salas: 301/302; 303; 304/305; 314 e 315 Blocos B (os candidatos devem verificar a localização da respectiva sala de

aplicação de prova no mural disponível na Sala 210-Bloco B – setor de Recursos Humanos).

Período: 13/09/2021 – 08/10/2021

Informações importantes de observância obrigatória a todos os candidatos:

a) O presente concurso é regulamentado pelas Resoluções 16/2018 (acesse aqui) e 07/2021  (acesse aqui) do Conselho

Universitário da UFRJ. Recomenda-se fortemente a leitura das mesmas, pois elas definem claramente as etapas e

prazos.

b) Documentos  comprobatórios de Títulos e Trabalhos e o Memorial do Candidato enviados fora do prazo nos formatos

indicados no Cronograma não serão considerados.

c) A prova escrita será presencial.

d) As outras etapas do concurso (memorial, prova didática, apreciação de títulos e trabalhos e divulgação de resultados)

serão remotas.

No dia da prova ESCRITA

- Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme Cronograma abaixo

- Os(as) candidatos(as) deverão:

a) comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da prova.

b) 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.

c) entregar fotocópias simples e apresentar os respectivos originais dos documentos de titulação, para a conferência

pelos servidores da Comissão de Apoio Logístico do Concurso. Os documentos exigidos são:

c.1) Documento de identidade com fotografia e assinatura;

c.2) cópia impressa do currículo Lattes, 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 dos documentos

comprobatórios;

c.3) Diploma de graduação;

c.4) Diploma de mestrado (se houver);

c.5) Diploma/ata/declaração de conclusão de doutorado/declaração de estar cursando o doutorado – estes últimos

acompanhado obrigatoriamente de histórico escolar que permita identificar o número de créditos obtidos e as disciplinas

cursadas.

d) levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.

e) utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do concurso na entrada de cada sala de aplicação de

prova.

f) levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos descartáveis.



CRONOGRAMA

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

13/09/2021

08:30-10:00 Entrega dos documentos comprobatórios (físicos): itens C (página anterior)
08:30 Abertura do Concurso
08:45 Sorteio dos Pontos da Prova escrita (Bloco B, em local a ser definido)

08:50 Elaboração da Prova escrita pela Comissão Julgadora (atividade remota).
Durante esta fase será possível a consulta, por parte dos candidatos, a obras,
trabalhos publicados e anotações pessoais, durante uma hora, depois de
sorteados os pontos, sem acesso à Internet (Art. 46, Inciso II, Resolução
16/2018 Consuni)

09:50 – 10:00 Apresentação de, no máximo, 5 (cinco) questões formuladas pela Comissão
Julgadora sobre os pontos sorteados (Art. 46, Inciso III, Resolução 16/2018
Consuni)

10:00 –  14:00 Aplicação da Prova Escrita.
A partir das 14:15 Digitalização das Provas (interno)

14/09/2021 A partir das 09:00 Correção das Provas Escritas (trabalho interno).
15/09/2021 A partir das 09:00 Correção das Provas Escritas (trabalho interno).

16/09/2021

A partir das 09:00 Correção das Provas Escritas (trabalho interno).
15:30 – 16:00 Afixação das Provas Escritas -  Bloco B, UFRJ-Macaé.

A divulgação do resultado da prova escrita também será remota, publicada na
página da UFRJ-Macaé (www.macae.ufrj.br) e na Plataforma Virtual Google
Classroom. A divulgação indicará somente os códigos referentes aos
candidatos aprovados  (aptos) e eliminados na prova escrita.

16:00 Início do Prazo para Interposição de Recursos contra o resultado da Prova
Escrita. O recurso deve ser enviado para o e-mail
concursos.ncex@macae.ufrj.br

17/09/2021

16:00 Prazo Final para interposição de Recursos contra Prova Escrita (no caso da
Existência de recursos)

18:00 Resultado dos Recursos contra Prova Escrita (no caso da existência de
recursos)

19:00 (*) Prazo para o preenchimento do Formulário on-line
https://u.macae.ufrj.br/mc004-fisica-geral para a entrega da documentação
comprobatória em arquivo único (Formato PDF). O arquivo enviado será o
utilizado para a Apreciação de Títulos e Trabalhos (Art. 59 da Resolução no
16/2018 do CONSUNI).

20/09/2021

09:00 Apreciação de títulos e trabalhos pela Comissão Julgadora

18:00 Divulgação do cronograma das etapas de prova didática e memorial, via
Google Classroom, para os candidatos aptos para essas etapas.

21/09/2021-
07/10/2021

A partir das 09:00 - Apreciação de títulos e trabalhos pela Comissão Julgadora
- Sorteio(s) do Tópico da Prova Didática
- Prova Didática
-  Arguição de Memorial

08/10/2021 A partir das 10:00 Divulgação Pública do Resultado Final do Concurso – de forma remota – na
plataforma Google Meet e com transmissão em canal de youtube (link a ser
disponibilizado oportunamente). O resultado também ficará disponibilizado
na página  da UFRJ-Macaé (www.macae.ufrj.br).

OBSERVAÇÕES

1) O Formulário on-line https://u.macae.ufrj.br/mc004-fisica-geral para a entrega da documentação comprobatória será habilitado às
08:30h do dia 13 de Setembro e permanecerá ativo até as 19h do dia 17 de setembro. Solicita-se que, preferencialmente, a
organização da  documentação seja de acordo à sequência apresentada nos curriculos Lattes.
2) A comunicação entre a Comissão Julgadora e os Candidatos será feito através da Plataforma Gsuite – Google Classroom.
Requerido que o candidato possua uma conta no dominio gmail.com*. Os candidatos serão convidados a participar dessa Plataforma
Google Classroom (Nome de Turma: Física Geral com ênfase em Ensino de Física – 40H(DE). Seção: Edital 953/2019: Código de
Vaga MC-004) com o e-mail fornecido no formulário de envio de documentação comprobatória.
3) A Prova Didática terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos (Art. 58, §1º da Resolução Nº 16/2018 do Consuni),
sequenciados por cada candidato classificado por ordem de inscrição. A arguição de Memorial terá duração máxima de 30 minutos



(incluindo 10 minutos de perguntas). Cada candidato receberá o link de acesso à Sala virtual (Google Meet) através do Google
Classroom.
4) Conforme Resolução Nº 16/2018 Consuni UFRJ, Art. 44, as provas didáticas e as arguições de memorial serão realizadas em
sessão pública (neste caso, por videoconferência) e gravadas para efeito de registro e avaliação por parte da Comissão Julgadora e o
ato de inscrição implica em concordância com a gravação da imagem do(a) candidato(a).
5) Link para material informativo disponível no site UFRJ Macaé quanto à interposição de recursos, nas hipóteses dos incisos II e III,
Art. 69, Resolução 16/2018 Consuni UFRJ: http://macae.ufrj.br/images/Recurso-concurso.pdf. O e-mail para envio de documentação
referente a recursos é recursoedital953@macae.ufrj.br
6) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância
dos candidatos aptos nessas etapas.


