
CALENDÁRIO DE PROVAS  

Código/Setor: MC-009 - CCS - Escola de Educação Física e Desportos - Departamento de Arte Corporal - 
Teorias da dança / história e crítica da dança - 40H(DE) 
 
Local de realização das provas: Escola de Educação Física e Desportos (EEFD/UFRJ) 
 
Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 540 - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro - RJ, 21941-599. 
 
Período: 01/07/2021 a 08/07/2021 
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

01/07/2021 Até às 24:00 Prazo Final para entrega dos Comprovantes dos Títulos 

 
 
 
 
01/07/2021 

08:30 -  08:30 - Instalação da Banca Examinadora e entrega dos documentos 
comprobatórios do curriculum Vitæ pelos candidatos 

08:50 - Sorteio dos pontos da prova escrita e prova didática 

9:00 - 10:00 - Consulta dos candidatos para a realização da prova escrita e preparo 
da prova escrita pela banca examinadora 

10:00 - 14:00 - Prova escrita 

14:30 - Afixação de cópia das provas escritas no quadro de avisos do 
Departamento de Arte Corporal 

14:30 - 19:00 - Correção das provas escritas 

19:00 - Divulgação dos candidatos aprovados e dos candidatos eliminados 
para a fase seguinte e início do prazo para interposição de recursos 
contra resultado/conteúdo da prova escrita 

 

02/07/2021 10:00-18:00 Análise dos Curriculum dos Candidatos pela Banca Examinadora 

19:00 - Prazo final para interposição de recursos contra resultado/conteúdo da 
prova escrita 

 

03/07/2021 8:00 - Resultado dos recursos contra prova escrita 

 

05/07/2021 7:45 - Sorteio do Ponto da Prova Didática dos 12 primeiros candidatos 

 

06/07/2021 7:45 Sorteio do Ponto da Prova Didática dos 11 últimos candidatos 

08:00 - 21:00  Prova Didática (dos 12 primeiros candidatos) 

 

07/07/2021 08:00-20:00 Prova Didática (dos 11 últimos candidatos) 

20:00– 21:00 Deliberação da Banca 

 

 
08/07/2021 

9:00- 19:00  Arguição do memorial dos candidatos 

19:30 - 20:30  Deliberação da banca examinadora 

20:30  Divulgação pública do resultado do concurso 

 

 
 
 
OBSERVAÇÃO 
 

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

 
2) A ordem de realização da prova didática e arguição de memorial seguirá a ordem de 
inscrição dos candidatos e será divulgada pela banca ao final de cada uma das etapas 
anteriores. 
 
3) A prova prática, mediante a situação da pandemia e devido ao seu caráter optativa foi 
excluída do concurso. 
 
4) Somente a prova escrita será realizada na EEFD/UFRJ, as demais etapas serão 
realizadas de forma virtual. 

 

 


