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PORTARIA Nº 216

CALENDÁRIO DE
PROVAS
Código/Setor: MC-046 – Economia para as Relações Internacionais e Defesa
Local de realização das provas: Aulário do Campus Praia Vermelha | Avenida Pasteur,
Urca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-902
Período: 22/02/21 a 01/03/21
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma
abaixo.
CRONOGRAMA
DATA
HORÁRIO
ATIVIDADE
Prazo final para a entrega do Memorial e dos arquivos
08/02/21
digitais com a documentação comprobatória necessária à
Apreciação de Títulos e
Trabalhos
08:30
08:50
2ª feira
22/02/2021

9:00 às 10:00
10:00 às 14:00

3ª feira
23/02/2021
33

4ª feira
24/02/2021

Instalação da Comissão Julgadora
Sorteio dos 3 pontos da Prova escrita e do ponto da Prova
Didática, excluindo-se os pontos da Prova escrita.
Candidatos fazem consulta preparatória para a realização da
Prova Escrita | Comissão Julgadora formula as questões da
Prova Escrita
Prova Escrita

17:00
17:00

Divulgação do Resultado da Prova Escrita
Inicio do prazo para interposição de Recursos contra
resultado/conteúdo da Prova Escrita (Art. 52 / Res. 16/2018)

17:00

Prazo final para interposição de Recursos contra
resultado/conteúdo da
Prova Escrita
Resultado dos Recursos contra Prova Escrita

20:00
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5ª feira
25/02/2021

6ª feira
26/02/2021
2ª feira
01/03/2021

09:00

Arguição Pública de Memorial dos Candidatos

14:00

Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca
Examinadora

08:00
19:00

Início da Prova Didática, obedecendo a ordem de inscrição
(duração 50 minutos)
Término das provas didáticas

18:00

Divulgação Pública do Resultado do Concurso

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso,
sempre com a expressa concordância dos candidatos.
2) O Memorial deve ser entregue impresso, em sete (07) vias — quantidade
correspondente ao número de integrantes efetivos e suplentes da Comissão
Julgadora (Art. 57, §1º, RES 16/2018).
3) Como dispõe o Art. 59 da Resolução CONSUNI 16/2018, os títulos,
certificados, trabalhos publicados e demais documentos comprobatórios devem
ser entregues em formato digital (PDF ou JPEG) em Pen-drive ou CD-ROM
devidamente identificados. Seus arquivos digitais devem estar claramente
nomeados e organizados segundo as quatro categorias constantes na tabela de
Observações pontos e critérios da Apreciação de Títulos e Trabalhos, a saber:
1. Formação acadêmica | Títulos
2. Experiência profissional | Atividades docentes
3. Experiência profissional | Atividades de pesquisa, extensão ou
divulgação dos estudos históricos
4. Produção intelectual (produção científica, cultural, artística)
Livros e capítulos de livros podem ser entregues no formato impresso OU
podem ter as suas capas, fichas catalográficas, folhas de rosto, índices,
primeiras páginas etc...convertidas para o formato JPEG.
A entrega dos arquivos digitais e/ou dos impressos comprobatórios de títulos e
trabalhos será realizada no Gabinete da Direção do IRID-UFRJ, 2º andar, do
prédio do IRID, Campus Praia Vermelha - Urca, até 08/02/2021, com início a
partir da data de publicação deste cronograma no site:
https://concursos.pr4.ufrj.br

