
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGA NO CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - ADJUNTO A
Edital nº 953, de 20 de dezembro de 2019, consolidado com as alterações dos editais nº 9, de
09/01/2020 | nº 31, de 03/02/2020 | nº 48, de 11/02/2020 | nº 116, de 25/03/2020

CALENDÁRIO DE PROVAS
Código/Setor: 
MC-053 - CCMN - Instituto de Matemática - Departamento de Ciência da Computação 
- Arquitetura de Computadores / Redes e Sistemas Distribuídos - 40H(DE)
Local de realização da Prova Escrita:
Em sala do Bloco E ou F – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)
Av. Athos da Silveira Ramos, 274 - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-909.
Observação: A utilização desta sala para a realização da Prova Escrita presencial, garante o distanciamento mínimo de 4m² entre os candidatos. 
O número da sala será informado por e-mail a cada candidato.
Período: 
13 a 17 de setembro de 2021
Horário, tempo de duração e orientações para sua realização: conforme cronograma abaixo.
Informações importantes, de observância obrigatória de medidas de proteção a todos os candidatos:
Recomendações:
a) Comparecer ao local de realização da Prova Escrita 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.

Data Horário Atividade

Até 08/09/2021

Prazo final para entrega de comprovantes dos
títulos do Lattes e Memorial. SOMENTE EM

Até 23h59 VERSÃO DIGITAL (um arquivo PDF do Memorial e um arquivo PDF do Lattes e seus docs
comprobatórios) - Os arquivos deverão ser enviados para o e-mail
gabinetedirecao@im.ufrj.br

13/09/2021

8h00 Instalação da Banca Examinadora
8h15 Sorteio dos pontos para a Prova Escrita (presencial).
8h30 às 09h30 Consulta a materiais por parte dos candidatos / Elaboração das questões para a Prova

Escrita
09h30 Apresentação das questões elaboradas pela comissão
09h45 às 13h45 Prova Escrita
14h às 20h Correção da Prova Escrita

14/09/2021

8h Divulgação dos aprovados da Prova Escrita via e-mail e no site oficial do Departamento de
Ciência da Computação (www.dcc.ufrj.br)

8h Afixação remota de cópia das Provas Escritas - site do Departamento de
Ciência da Computação (www.dcc.ufrj.br)

8h15 Início do período para interposição de recursos contra os
resultados da prova escrita (24 h) (gabinetedirecao@im.ufrj.br)

14h às 17h Apreciação de Títulos dos candidatos pela Comissão
Julgadora (Atividade interna da Comissão Julgadora)

15/09/2021

8h15 Fim do prazo de interposição de recursos prova escrita
8h15 Início da análise dos recursos de prova escrita
09h00 Resultado da análise dos recursos de prova escrita
09h15 Sorteio do ponto da Prova Didática
09h30 às 13h00 Prova de Arguição de Memorial (20 min de exposição + 20 min de perguntas da

banca) - Nesta fase, os candidatos serão avaliados remotamente através do GOOGLE
MEET. O link será encaminhado por e-mail.

13h00 às 14h Almoço
14h às 17h Continuação da Prova de Arguição de Memorial



16/09/2021

9h às 13h Prova Didática  (50 minutos + 10 minutos de intervalo) 
Seguindo a ordem de inscrição dos candidatos
Nesta fase, os candidatos serão avaliados remotamente através do GOOGLE
MEET. O link será encaminhado por e-mail.

13h às 14h Intervalo para almoço
14h às 17h Continuação da Prova Didática (seguindo a ordem de inscrição dos candidatos)

17/09/2021

9h00 às 11h Prova Didática (continuação, seguindo a ordem de inscrição dos candidatos)

15h Resultado Final - Divulgação Pública do Resultado do Concurso - de forma remota
através da plataforma Google Meet - Divulgação remota no
site oficial Instituto de Matemática e do Departamento de Ciência da Computação.

1) A prova escrita será presencial para os candidatos. A Comissão Julgadora
participará de forma remota de todas as etapas do concurso. As provas serão
digitalizadas pela equipe local e enviadas para os Membros da Comissão Julgadora.
2) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do concurso, sempre
com a concordância de todos os candidatos.
3) Conforme Art. 52 da Resolução CONSUNI nº 16/2018, após a divulgação do

Observações resultado da Prova Escrita, os(as) candidatos(as) terão um prazo, improrrogável, de
24 horas para interpor recurso, que deverá ser enviado ao Presidente da Comissão
julgadora por e-mail: gabinetedirecao@im.ufrj.br
4) A Comissão Julgadora enviará o resultado do recurso interposto ao e-mail do(a)
candidato(a) antes da próxima etapa do concurso, em data e horário estipulados
no cronograma
5) Conforme art. 44 da Resolução CONSUNI UFRJ nº 16/2018, as provas didáticas e
Arguição de Memorial serão gravadas e o ato de inscrição implica em concordância
com a gravação da imagem do(a) candidato(a).


