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PORTARIA Nº 5.042, DE 24 DE JUNHO DE 2021.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Tornar público o cronograma Preliminar do concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor de Carreira 
do Magistério Superior do Departamento de Zoologia - Adjunto A - Setor: Deuterostomados (Vaga MC-023), referente ao Edital nº 953 de 20 de dezembro de 2019, 
publicado no DOU nº 248, de 24 de dezembro de 2019. A indicação da Banca foi aprovada em Reunião de Congregação em 4 de março de 2021.

Período: de 05 a 13 de agosto de 2021*

Data Horário Atividade

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONCURSO DEUTEROSTOMATA

05/08/2021 
(5ª feira)

7h30

• Início de recepção de documentação comprobatória em papel e digital para a Apreciação de Títulos e Trabalhos. 
• Cada candidato deve entregar uma via em papel do memorial, uma via em papel do currículo e uma via em papel da 

Os documentos pessoais (identidade e CPF) e os diplomas precisam estar autenticados nas cópias físicas.
• Cada candidato deverá entregar também em pen-drive uma cópia digital do memorial, uma cópia digital do currículo e uma cópia 
digital da documentação comprobatória. Os arquivos digitais serão transferidos para o computador da organização do concurso.

8h45 - Encerramento da recepção de documentação em papel e digital (em pen-drive) para a apreciação de títulos e trabalhos.

CONCURSO DEUTEROSTOMATA

05/08/2021 
(5ª feira)

9h00

9h15
para a prova escrita.

9h20 • Início da consulta para a prova. O candidato pode consultar livros, artigos, revistas e anotações pessoais, mas não será permitido 
o uso de aparelhos eletrônicos.

9h30

10h20 • Encerramento da consulta e início da redação da prova escrita, não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos.

14h20
• Encerramento da prova escrita. 
• Início da avaliação das provas escritas pela banca.

06/08/2021 
(6ª feira)

17h00
• Divulgação do resultado preliminar da prova escrita pela banca. 
• Início do período de interposição de recursos pelos candidatos ao resultado ou ao conteúdo da prova escrita.
* O prazo se encerrará às 08:00h de 09/08/2021.

09/08/2021
(2ª feira)

08h00 • Encerramento da interposição de recursos contra o resultado ou contra o conteúdo da prova escrita.

10h00
• Sorteio público do ponto da prova didática.

10/08/2021 
(3ª feira)

10h00

• Cada candidato deverá entregar o material a ser utilizado na prova didática 24 horas após o soreio do ponto. 

11/08/2021 
(4ª feira)

08h00 • Prova didática. Continuação.

12/08/2021 
(5ª feira)

08h00
candidato e a banca, com transmissão pública no Salão Azul (vedada a presença dos demais candidatos).

13/08/2021 
(6ª feira)

8hh00 • Defesas pública de memorial. Continuação.

16h00

*A recepção de documentação e a prova escrita serão feitas presencialmente no prédio do CCS, no Instituto de Biologia, de acordo com medidas sanitárias impostas 
pela pandemia. As demais provas (defesa de memorial e prova didática) serão realizadas de modo virtual.

*Comissão organizadora: Cristiane Nery Paschoal (SIAPE 361795), Eliane Maria de Barros (SIAPE 0366736) e Paulo Cesar de Paiva (SIAPE 1125173).

PORTARIA Nº 5.043, DE 24 DE JUNHO DE 2021.

O Diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1° Tornar público o cronograma Preliminar do concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor de Carreira do 
Magistério Superior do Departamento de Genética - Adjunto A - Setor: Virologia Molecular (MC-022), referente ao Edital nº 953 de 20 de dezembro de 2019, 
publicado no DOU nº 248, de 24 de dezembro de 2019.

Período: de 20 a 27 de agosto de 2021*

Data Horário Atividade

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONCURSO VIROLOGIA MOLECULAR

20/08/2021
(6ª feira)

7h30

Início de recepção de documentação comprobatória em papel e digital para a Apreciação de Títulos e Trabalhos. 
Cada candidato deve entregar uma via em papel do memorial, uma via em papel do currículo e uma via em papel da 

Os documentos pessoais (identidade e CPF) e os diplomas precisam estar autenticados nas cópias físicas.
Uma cópia do memorial, uma cópia do currículo e uma cópia da documentação comprobatória deverão estar em pendrive
que será transferido para o computador da organização do concurso. 

8h45 Encerramento da recepção de documentação em papel e digital (em pen-drive) para a apreciação de títulos e trabalhos. 
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