
 

CALENDÁRIO DE PROVAS  

Código/Setor: M - 016 - Faculdade de Medicina - Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde - Medicina de Família e Comunidade - 40h  

Local de realização das provas: Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde e Escola de Enfermagem Ana Neri. Ambos entrada pela                                           

rua Laura de Araujo, 36, Cidade Nova - Rio de Janeiro. Prédio onde funciona o Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau, primeiro andar. CEP                                              

20211- 170 Observação: o concurso se realizará de forma híbrida - com as provas escritas e didáticas presenciais para os candidatos e presidente da                          

banca. Prova de títulos e defesa do memorial por via remota. 

Período: De 11 a 18 de janeiro de 2021  

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo. 

CRONOGRAMA 

DATA   HORÁRIO   ATIVIDADE 

11/01/2021  

Segunda-fei

ra 

8:00  Instalação da banca, apresentação dos candidatos e entrega de documentos comprobatórios do CV e memorial por 

parte dos candidatos ( Membros da banca e candidatos presencialmente). 

8:30  Sorteio de pontos da Prova Escrita 

9:30  Início da Prova escrita 

13:30  Término da Prova Escrita 

16:30  Apresentação pública das Provas Escritas por afixação das fotocópias das provas em mural 

16:30  Atribuição de notas à Prova Escrita (Interno) 

16:30  Divulgação do resultado da Prova Escrita 

16:30  Início do prazo para interposição de recursos relacionados à Prova Escrita 

 

12/01/2021  

Terça-feira 

16:30  Final do prazo para interposição de recursos relacionados à Prova Escrita 

16:30  Julgamento de eventuais recursos (reunião da banca por videoconferência) 

18:00  Divulgação dos Resultados dos Recursos 

 

13/01/2021  

Quarta-feira 

8:00  Sorteio do ponto da Prova Didática para metade dos candidatos aprovados na prova escrita (por ordem de inscrição ). 

O sorteio será realizado no Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde. Análise dos títulos pela banca - 

prova de títulos Reunião da banca por videoconferência. - para os candidatos aprovados na prova escrita. 

 



 
 

 
 

14/01/2021   8:00  Sorteio do ponto da Prova Didática para a segunda metade dos candidatos aprovados na prova escrita, com a presença 

Quinta-feira     dos mesmos(por ordem de inscrição) . O sorteio será realizado no Departamento de Medicina em Atenção Primária 

à Saúde. 

 08:30 em  

diante 

Prova didática da primeira metade dos candidatos (50 min por candidato) . Todos os candidatos que farão a prova 

didática neste dia deverão estar presencialmente no local do concurso as 8 horas. 

 

15/1/2021  

Sexta-feira 

08:30 em  

diante 

Prova didática da segunda metade dos candidatos (50 min por candidato). Todos os candidatos que farão a prova 

didática neste dia deverão estar presencialmente no local do concurso as 8 horas. 

 

18/01/2021  

Segunda-fei

ra 

8:00 em  

diante 

Defesa de memorial por video conferência - 30 minutos para cada candidato pela ordem de inscrição no concurso 

 Após  

defesa  

dos 

Reunião da banca para fechamento dos resultados e em seguida divulgação do resultado final 

 

Observação   O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a ciência dos candidatos. 


