
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS 
 

 

PORTARIA Nº 9005 de 18 de DEZEMBRO de 2020. 
 

O Diretor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor Fábio Ceneviva 

Lacerda de Almeida, nomeado através da portaria 1361 de 20 de 
fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições, resolve: 

Tornar público o regimento para o Concurso MC-025 do IBqM 
Leopoldo de Meis, conforme abaixo: 

Concurso MC-025 do IBqM 
 
-Os concursos seguirão a Resolução número 16/2018 do 
CONSUNI/UFRJ (https://consuni.ufrj.br/index.php/2012-02-01-17-
11-29/resolucoes-2018) 
-A prova escrita será presencial para os candidatos. Serão seguidas todas 
as normas estipuladas no Ofício 187/2020 da PR4 (outubro de 2020), tal 
como o uso de EPIs que serão oferecidos pela Direção do IBqM, 
obedecendo o limite de 10 candidatos por sala de aula, entre outras 
medidas. 
-A prova será corrigida de forma anônima pela Comissão Julgadora, 
indicada ao fim deste documento. A identificação do candidato na prova 
será feita pelo número de inscrição e não pelo nome. 
-Somente os membros internos do IBqM da Comissão Julgadora da 
banca estarão presentes para as provas escritas. Os membros externos 
participarão remotamente de todas as etapas do concurso. 
-Somente a prova escrita será presencial para os candidatos. 
-Não haverá prova prática. 



-A apreciação currículo (títulos e trabalhos) será feita pela banca de 
forma remota sem a presença do candidato. 
-As provas de didática e de arguição do memorial serão feitas de forma 
remota segundo os calendários apresentados a seguir. 
-As provas de didática e de arguição do memorial serão feitas na ordem 
de inscrição dos candidatos nos concursos. 
-Durante a prova didática, é facultado ao candidato inserir, dentro do 
tema sorteado, sua experiência de pesquisa. 
- De acordo com o artigo 58 da Resolução número 16/2018 do 
CONSUNI/UFRJ, o sorteio do ponto da prova didática deve ser feito 
entre 24 e 48h antes da realização da referida prova. Será utilizado o 
servidor online de sorteio 
https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar. 
- De acordo com o artigo 58 da Resolução número 16/2018 do 
CONSUNI/UFRJ, nenhum candidato poderá assistir a prova didática 
ou arguição de memorial de outro candidato. 
-De acordo com o artigo 59, parágrafo 1º da Resolução número 16/2018 
do CONSUNI/UFRJ e em virtude da pandemia e da realização de forma 
remota do concurso, os documentos comprobatório, títulos acadêmicos 
e trabalhos publicados deverão ser apresentados pelos candidatos em 
formato digital.  
-Todos os documentos deverão estar em formato PDF (“portable 
document format”) de acordo com as instruções disponibilizadas no site 
do IBqM (http://www.bioqmed.ufrj.br/). Estes deverão ser entregues 
em mídia digital (pen-drive) ou disponibilizados em nuvem (Google 
Drive) enviado para o email concursos_2020@bioqmed.ufrj.br 
colocando no título do email o nome do candidato e concurso ao qual o 
mesmo está inscrito (MC24-nome do candidato). Qualquer dúvida, por 
favor nos contate pelo email acima ou pelo telefone (21) 3938-6789. 
- De acordo com o artigo 59, parágrafo 2º da Resolução número 16/2018 
do CONSUNI/UFRJ, o IBqM resolve que não é necessário a entrega de 
uma via impressa dos documentos comprobatórios, títulos acadêmicos 
e trabalhos publicados. 
 
CALENDÁRIO DE PROVAS 
 



Código/Setor: MS-025/Fronteiras do Diagnóstico de Doenças 
Prevalentes no Século XXI – Biologia Integrativa e de Sistemas (40H DE) 
 
Local de realização das provas: Prédio CCS – Av. Carlos Chagas Filho, 
nº 373 Cidade Universitária – Rio de Janeiro e Plataforma Virtual 
Zoom® 
 
Período: De 02 a 12 de Março de 2021 
 
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: 
Conforme cronograma abaixo. 
 

 

Concurso MC25 

15/02/21 Data limite para envio por email ou entrega 
presencial da mídia contendo o material de 
cada candidato (memorial, títulos e 
documentos comprobatórios) 

 

   

02/03/21 8:00 – Instalação da Banca Examinadora 
8:15 – Sorteio dos pontos da Prova Escrita 
8:30-13:30 – Prova Escrita (a saber: 1h para 
consulta de material e 4h para realização da 
prova) 
15:00 – Fotocópias das provas não 
identificadas serão afixadas em mural 

Início de 
Concurso 

03/03/21 9:00 – Leitura da Prova Escrita pelos 
candidatos, de acordo com a ordem de 
inscrição do candidato no concurso 

 

04/03/21 9:00 – Leitura da Prova Escrita pelos 
candidatos, de acordo com a ordem de 
inscrição do candidato no concurso 

 

05/03/21 9:00 – Divulgação do Resultado da Prova 
Escrita e abertura para recurso de Resultado 
da Prova Escrita  

 

06/03/21 9:00 – Término do prazo para interposição 
de recurso de Resultado da Prova Escrita 

 



12:00 – Divulgação do Resultado dos 
Recursos   

07/03/21 9:00-10:00 – Sorteio do ponto da Prova 
Didática para os candidatos aprovados na 
Prova Escrita 

 

08/03/21 9:00-10:00 – Entrega por email da versão 
final do material audiovisual a ser utilizado 
na Prova Didática 
10:00 – Início das apresentações da Prova 
Didática e da Arguição de Memorial, de 
acordo com a ordem de inscrição do 
candidato no concurso 
15:00 – Atribuição de graus da apreciação 
de títulos e trabalhos (trabalho interno) 

 

11/03/21 12:00 – Término do período das 
apresentações da Prova Didática e da 
Arguição de Memorial, de acordo com a 
ordem de inscrição do candidato no 
concurso. 
14:00-18:00 – Elaboração do mapa de 
resultados (trabalho interno) 

 

12/03/2021 11:00 – Divulgação dos resultados e 
encerramento 

 

 

Observação: *O cronograma está sujeito a alterações conforme o 
andamento do concurso, sempre com a ciência dos candidatos. 
 
Comissão Julgadora 
 
- Os membros da Comissão Julgadora foram escolhidos por Comissão 
Interna do Instituto de Bioquímica Médica, e aprovada em reunião do 
conselho deliberativo deste Instituto, seguindo as normas que constam 
na Resolução número 16/2018 do CONSUNI/UFRJ 
(https://consuni.ufrj.br/index.php/2012-02-01-17-11-29/resolucoes-
2018) . 
- Os nomes da Comissão Julgadora foram selecionados, cuidando-se 
para que não existam relações evidentes (verificação do CV Lattes e 



consulta com cada convidado para Comissão) com quaisquer um dos 
candidatos deste concurso. 
- Os nomes convidados para a Comissão Julgadora são: 
 

Membros Titulares: 
Prof. José Roberto Meyer Fernandes (Prof. Titular, IBqM/UFRJ) 
Prof. Marcelo Torres Bozza (Prof. Titular, IMPPG/UFRJ) 
Prof. Theresa Christina Barja Fidalgo (Prof. Titular, IBRAG/UERJ) 
Prof. Célia Regina Ribeiro da Silva Carlini (Prof. Titular, 
INSCER/PUCRS) 
Prof. Grace Schenatto Pereira Moraes (Prof. Associada, ICB/UFMG) 
 
Membros Suplentes: 
Prof. Ana Paula Canedo Valente (Prof. Titular, IBqM/UFRJ) 
Prof. Mauro Sergio Gonçalves Pavão (Prof. Titular, IBqM/UFRJ) 
Prof. Sergio Verjovski Almeida (Pesquisador Titular, Instituto Butantã) 
Prof. Eliana Saul Furquim Werneck Abdelhay (Pesquisadora Sênior, 
INCA) 
 
 
 

  
Fábio Ceneviva Lacerda de Almeida 

Diretor do IBqM de Meis 


