
 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Departamento de Geologia -  MC-050 - CCMN - Instituto de Geociências - 

Geologia - Petrologia Sedimentar / Geologia de Campo / Geologia Geral 

 

 

Código/Setor: MC-050 - CCMN - Instituto de Geociências - Geologia - Petrologia 

Sedimentar / Geologia de Campo / Geologia Geral 

Local de realização da prova escrita: Salas J1-004 e J1-008/010 - Departamento de 

Geologia, Instituto de Geociências, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 

(CCMN) - Athos da Silveira Ramos 274, 21941-916, Cidade Universitária, Ilha do 

Fundão, Rio de Janeiro - RJ. 

Período: 12/04/2021 a 20/04/2021.   

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme 

cronograma abaixo.  

A prova escrita será realizada presencialmente pelos candidatos. As demais etapas do 

concurso serão efetuadas em sessões remotas.   

Informações importantes que devem ser obrigatoriamente observadas (conforme OFÍCIO 

UFRJ 23079.187/2020-GAB-PR4) por todos os candidatos:   

A) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de 

duração da prova; levar pelo menos uma máscara de proteção facial reserva em 

embalagem que a proteja de contaminação, para que possa trocar durante a prova, se 

necessário; 

B) Levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta; 

C) Utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela organização do concurso na entrada 

de cada sala de aplicação de prova; 

D) Levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos 

descartáveis; 

E) Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura. 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

Segunda-feira 

12/04/2021 

08:00 Instalação virtual da Comissão Julgadora. 

 

 

 08:20 Sorteio dos 3 (três) pontos da prova escrita 

(presencial). 

 08:30 às 09:30 Período de consulta (presencial), por parte dos 

candidatos, de obras, trabalhos publicados e 

anotações pessoais para a realização da prova 

escrita (não será permitida a utilização de nenhum 

tipo de equipamento eletrônico). 

 09:30 às 09:40 Apresentação das questões formuladas pela 

Comissão Julgadora sobre os pontos sorteados 

(presencial); 

Atribuição de códigos para desidentificação dos 

candidatos. 

 09:40 às 13:40 Prova escrita (presencial). 

 14:00 às 20:00 Correção da prova escrita.  

 Até às 16:00 Prazo para recepção da documentação a ser enviada 

para o e-mail da secretaria do concurso 

(concursos@geologia.ufrj.br): 

 

a) Documentos comprobatórios necessários à 

apreciação de títulos e trabalhos referidos no 

currículo Lattes, em um arquivo único via digital, 

em formato PDF; 

 

b) Memorial: arquivo único via digital, em formato 

PDF. 

 

Terça-feira 

13/04/2021 

08:00 Divulgação do resultado da prova escrita; 

Afixação remota de cópia das provas escritas 

anônimas (publicação através do sítio eletrônico do 

Instituto de Geociências: www.igeo.ufrj.br). 

 

 08:30 Início do prazo para interposição de recursos contra 

resultado/conteúdo da prova escrita. Os recursos 

deverão ser enviados para o e-mail da secretaria do 

concurso 

(concursos@geologia.ufrj.br). 

 

Quarta-feira 

14/04/2021 

08:30 Prazo final para interposição de recursos contra o 

resultado/conteúdo da prova escrita. 

 09:30 Resultado dos eventuais recursos contra 

resultado/conteúdo da prova escrita. 

 10:00 Sorteio do ponto da prova didática - (será facultado 

a todos os candidatos assistirem à preparação do 



sorteio, que consiste na visualização de que todos 

os pontos são inseridos no sorteio e que 1 (um) 

único ponto é retirado. Os demais pontos são 

lacrados em envelope que seguirá com o processo 

do concurso. Neste momento, os candidatos terão 

que se retirar para que apenas o primeiro candidato, 

em ordem alfabética, seja informado do ponto 

sorteado. 

Quinta-feira 

15/04/2021 

10:00 Realização da Prova Didática (com duração de 50 

minutos), sequenciados em ordem alfabética por 

cada candidato (através da plataforma Google 

Meet).  

Sexta-feira 

16/04/2021 

08:00 Continuação da Prova Didática (com duração de 50 

minutos), sequenciados em ordem alfabética por 

cada candidato (através da plataforma Google 

Meet). 

Segunda-feira 

19/04/2021 

A partir das 

08:00 

Apreciação, pela Comissão Julgadora, dos títulos e 

trabalhos referidos no currículo Lattes. 

 A partir das 

09:00 

Arguição remota do Memorial dos Candidatos (20 

min por candidato, através da plataforma Google 

Meet). 

Terça-feira 

20/04/2021 

A partir das 

08:00 

Deliberação da Comissão Examinadora. 

 16:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso - de 

forma remota através da plataforma Google Meet;  

Divulgação remota do resultado final no sítio 

eletrônico do Instituto de Geociências: 

www.igeo.ufrj.br. 
 

 

Observações 1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme 

o andamento do concurso, sempre com a concordância dos 

candidatos; 

 

2) Conforme regulamentação da UFRJ, a prova didática e a arguição 

do memorial serão gravadas: o comparecimento do candidato nestas 

etapas implica em concordância com a gravação da sua imagem. 

 


