
CALENDÁRIO DE PROVAS 
Código/Setor-MC-034 - CCS - Instituto de Pesquisa em Produtos Naturais - Química de Produtos Naturais - Química Teórica - 40H(DE) 
O concurso será realizado de forma híbrida, sendo somente a prova escrita realizada de forma presencial, as demais etapas serão realizadas por 
videoconferência. 
Período de realização do concurso: 18/10/2021 a 22/10/2021 
Local: A prova escrita será realizada no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, Av. Carlos Chagas Filho, 373, Instituto de Pesquisas de Produtos 
Naturais, Bloco H, Térreo – Cidade Universitária, Rio de Janeiro -RJ 
Videoconferência: os links para acesso às etapas a serem realizadas por videoconferência serão disponibilizados por e-mail durante o concurso 
Dúvidas e informações: concurso@ippn.ufrj.br  

DATA ATIVIDADE HORA OBSERVAÇÃO 

04 a 11/10 Entrega da documentação  Em PDF enviados por e-mail ou disponibilizados na nuvem com envio do 
link para o e-mail concurso@ippn.ufrj.br constando no assunto da 
mensagem o código da vaga (MC-034-CCS) e o nome completo do 
candidato 

 
 
 
 

18/10 

Instalação da banca e apresentação dos 
candidatos  

8:00 Os candidatos devem estar presentes. 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 IPPN, obedecendo o limite 
de 10 candidatos por sala de aula, entre outras medidas. A Comissão 
Organizadora estará presente para cuidar da documentação, fiscalização 
e orientação dos candidatos. 

Sorteio dos 3 pontos da prova escrita 8:30 Será utilizado o servidor online de sorteio 
https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar seguido de 1h 
para consulta. 

Consulta de material pelos(as) 
candidatos(as) por uma hora 

8:45 A consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais pelos(as) 
candidatos(as) será feita em salas com no máximo 10 (dez) candidatos(as) 
em cada sala, com distância mínima de 4 m2 entre os(as) candidatos(as) 

Divulgação da(s) questões formuladas pela 
Comissão Julgadora 

9:45 A divulgação das questões será feita em todas as salas onde os(as) 
candidatos(as) fizeram consulta de material 



Prova escrita 10:00 
às 

14:00 

A prova escrita será feita nas mesmas salas em que os(as) candidatos(as) 
fizeram consulta de material. A prova será corrigida de forma anônima 
pela Comissão Julgadora. A identificação do candidato na prova será feita 
pelo número de inscrição e não pelo nome 

Divulgação pública das provas escritas 15:00 Fotocópias das provas de todos os(as) candidatos(as) serão afixadas nos 
murais nos corredores do IPPN 

 
19/10 

 

Divulgação do resultado da Prova Escrita e 
início do período para interposição de 
recurso 

Até 
8:30 

O resultado da prova escrita será afixado no mural do IPPN e enviado por 
e-mail para todos os candidatos 

Sorteio do ponto da Prova Didática que 
será realizada no dia 20/10 

9:00 Será realizado de forma remota e utilizado o servidor online de sorteio 
https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar 

Apreciação de Títulos e Trabalhos pela 
Comissão Julgadora 

9:30 A apreciação currículo (títulos e trabalhos) será feita pela banca de forma 
remota sem a presença do candidato.  

20/10 Término do prazo para a interposição de 
recurso para a prova escrita 

Até 
8:30 

 

Sorteio do ponto da Prova Didática que 
será realizada no dia 21/10 

9:00 Será realizado de forma remota e utilizado o servidor online de sorteio 
https://sorteador.com.br/sorteador/numeros ou similar 

Divulgação de resultado de recursos Até 
9:00 

Divulgação por e-mail de resultado de recursos ao resultado ou conteúdo 
da prova escrita 

19 e 20/10 Realização da Prova Didática 9:00  A prova didática terá duração de 50 minutos e será feita por 
videoconferência com transmissão pública e gravada, sendo vedada a 
presença dos demais candidatos. A ordem das apresentações será a 
ordem das inscrições. 

21/10 Realização da Prova Prática e defesa de 
memorial 

9:00 Por videoconferência apenas entre candidato e a Comissão Julgadora, 
com transmissão pública e gravada, sendo vedada a presença dos demais 
candidatos. A ordem das apresentações será a ordem das inscrições. A 
prova prática terá duração de 10 min e será seguida pela defesa do 
memorial (duração de 30 min) para cada candidato. 



22/10 Divulgação dos resultados Até 
17:00 

O resultado do concurso será afixado no mural do IPPN e enviado por e-
mail para todos os candidatos 

 

Membros da Comissão Organizadora do concurso nomeados pela PORTARIA Nº 483, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 são: Fernanda Lece (Siape 

1970156), Fernanda Delamare (Siape 3075977 ), Rafael Guedes (Siape 3135589 ) e Luana Pereira (Siape 1675584). 

O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a concordância dos candidatos presentes e da Comissão Julgadora. 

Orientações adicionais poderão ser passadas por e-mail pela Comissão Organizadora do Concurso através do e-mail concurso@ippn.ufrj.br 


