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CALENDÁRIO DE PROVAS - RETIFICADO 

Código/Setor: MC-019 - CCS - Faculdade de Odontologia - Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral - Estomatologia - 
40H (DE) 

Local de realização das provas: Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral - Faculdade de Odontologia da UFRJ – Rua 
Professor Rodolpho Paulo Rocco, 325 - 1º andar - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 21941-617 

Período: Dias 08, 09, 10, 11 e 12 de março de 2021 

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

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

10/02/2021 
até 

20/02/2021 

(até as 23h59min 
do dia 

20/02/2021) 

(*) Prazo para entrega dos arquivos eletrônicos em formato “.pdf” dos seguintes 
documentos: Memorial (Art. 57 da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI), currículo 
lattes (o arquivo enviado será o utilizado para a prova de títulos), e dos documentos 
comprobatórios necessários à Apreciação de Títulos e Trabalhos (Art. 59 da Resolução 
nº 16/2018 do CONSUNI).  

 

08/03/2021 

07h30min às 8h 

Entrega de 01 (uma) via impressa do currículo lattes e dos documentos 
comprobatórios (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI) e de 05 (cinco) 
vias impressas do Memorial (Art. 57 da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

- As vias impressas do currículo lattes, documentos comprabatórios e memorial devem 
ser idênticas aos arquivos eletrônicos enviados no período entre 10/02/21 e 20/02/21. 

- Para os TÍTULOS ACADÊMICOS: deverão ser entregues cópias simples 
acompanhadas do original dos títulos acadêmicos, para conferência (Art. 59 § 2º da 
Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

8h às 8h15min Instalação da Comissão Julgadora. 

08h16min às 
08h45min 

Sorteio de 03 (três) pontos da lista de 15 (quinze) constantes do programa do concurso, 
para a Prova Escrita (Art. 46, item I, da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

08h46min às 
09h46min 

Período de 01 hora após o sorteio dos pontos da prova escrita para consulta, por 
parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais, sem 
acesso à Internet (Art. 46, item II, da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

09h50min às 

10h 

Apresentação das questões formuladas pela Comissão Julgadora sobre os pontos 
sorteados. 

10h às 14h 

Redação das respostas da Prova Escrita, com duração de 4 (quatro) horas 
improrrogáveis (durante este período, não será permitida a consulta à nenhuma fonte 
e nem a utilização de nenhum tipo de equipamento eletrônico, incluindo telefones 
celulares, tablets e smart watch). 

 

14h15min às 
18h45min 

 Correção das Provas Escritas. 

 

 

19h 

Sessão pública de divulgação do resultado da prova escrita, dos candidatos aprovados 
e dos candidatos eliminados para a fase seguinte. 

Afixação das cópias das Provas Escritas no Quadro de Avisos do Departamento de 
Patologia e Diagnóstico Oral, localizado no corredor da FO-UFRJ, após correção pela 
Comissão Julgadora. 

Início do prazo para interpor recurso por escrito (enviar para o e-mail 
patologia@odonto.ufrj.br),  direcionado à Comissão Julgadora, contra o resultado 
e/ou contra o conteúdo da Prova Escrita. 

mailto:patologia@odonto.ufrj.br
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19h15min 

Sorteio de 1 (um) ponto da lista de 15 (quinze) pontos constantes do programa do 
concurso, para a Prova Didática. Em função do número de candidatos aprovados na 
1ª. fase do concurso, poderá haver ou não a necessidade de mais de um sorteio do 
ponto para a Prova Didática. O horário do segundo sorterio será divulgado nesta 
sessão. 

 

09/03/2021 

9h as 16h Realização da Prova de Títulos pela Comissão Julgadora. 

19h 
Término do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou contra o 
conteúdo da Prova Escrita. 

19h30min 

Resultado dos eventuais recursos interpostos contra o resultado e/ou contra o 
conteúdo da Prova Escrita, por e-mail. 

Divulgação do cronograma das provas didáticas e de arguição de memorial 
(observando-se a ordem de inscrição dos candidatos), por e-mail e no mural do 
Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral. 

 

10/03/2021 08h às 19h15min 

 Realização da Prova Didática, observando-se a ordem de inscrição dos candidatos. 

A prova didática terá duração máxima de 50 minutos, sendo realizada em sessão 
pública e vedada a presença dos demais candidatos. 

  

11/03/2021 

08h às 12h 

Realização da Prova Didática, observando-se a ordem de inscrição dos candidatos. 

A prova didática terá duração máxima de 50 minutos, sendo realizada em sessão 
pública e vedada a presença dos demais candidatos. 

14h às 20h 
Realização da Arguição de Memorial, observando-se a ordem de inscrição dos 
candidatos, em sessão pública e vedada a presença dos demais candidatos. 

 

12/03/2021 

9h às 11h 

Realização da Prova Prática. 

Para realizar a Prova Prática, o candidato poderá utilizar obras, trabalhos comentados e 
anotações pessoais, bem como consultar a legislação comentada ou manuais e livros 
técnicos (Art. 60, paragrafo único, da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). 

14 às 17h Deliberação da Comissão Julgadora. 

17h Divulgação Pública do Resultado do Concurso. 

 

Observações: 

(*) - Os arquivos eletrônicos do currículo lattes, documentos comprobatórios e Memorial necessários à 
apreciação de títulos e trabalhos deverão ser enviados para o e-mail patologia@odonto.ufrj.br,  em formato 
.pdf, em arquivos devidamente identificados (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI).  O envio 
destes arquivos deve ser realizado através do site www.wetransfer.com, de forma gratuita, e a lista dos 
arquivos enviados, com especificação do número de páginas total de cada um, deverá ser obrigatoriamente 
descrita no campo “mensagem” do referido site, no período de 10/02/2021 até 20/02/2021. O Candidato 
receberá um aviso de recebimento e um protocolo de conferência dos documentos via e-mail até 
23/02/2021. 
- A comissão de concurso disponibilizará aos candidatos, via e-mail, um tutorial para o envio eletrônico dos 
arquivos. 

─ As provas serão presenciais para os candidatos. A Comissão de Avaliação poderá participar de forma 
presencial ou parcialmente remota, garantida a presença do Presidente. 
 - As provas Escrita e Prática serão identificadas de forma “cega”, com codificação dos candidatos. 

mailto:patologia@odonto.ufrj.br
http://www.wetransfer.com/
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─ O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 
candidatos. 

 


