
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

19/08/2021 
(Quinta-feira)

17:00 h Prazo final para entrega de comprovantes dos títulos.

8:00 h - 8:15 h Instalação da Comissão Julgadora (Banca Examinadora).
8:15 h - 8:30 h Sorteio dos pontos da Prova Escrita.

Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita. 
Preparo da Prova Escrita pela Banca Examinadora.

9:30 h - 13:30 h Prova Escrita (Elaboração das respostas sem consulta).
9:30 h - 13:30 h Apreciação de Curriculum Vitae  pela Banca Examinadora.

14:00 h - 17:30 h Correção das Provas Escritas.
17:30 h Divulgação das Cópias das Provas Escritas.

17:45 h
Divulgação dos nomes dos candidatos aprovados para a fase seguinte e dos candidatos
eliminados.

8:30 h - 11:30 h
Arguição de Memorial com duração de 1 hora seguindo a ordem de inscrição de cada
candidato. 

13:00 h - 17:00 h Sorteio do ponto da prova Didática para cada candidato ao final de cada arguição.
17:45 h Prazo final para interposição de Recursos contra resultado da Prova Escrita.

8:00 h - 11:00 h
Arguição de Memorial com duração de 1 hora seguindo a ordem de inscrição de cada
candidato. 

13:00 h - 16:00 h Sorteio do ponto da prova Didática para cada candidato ao final de cada arguição.
16:00 h - 18:00 h Deliberação da Banca Examinadora a respeito das Arguições do Memorial.

8:00 h - 11:00 h
13:00 h - 16:00 h

8:00 h - 11:00 h
12:00 h - 16:00 h
16:00 h - 18:00 h Deliberação da Banca Examinadora.

18:00 h Divulgação Pública do Resultado do Concurso.

Observações:

26/08/2021 
(Quinta-feira)

27/08/2021 
(Sexta-feira)

Realização das Provas Didáticas com duração de 50 minutos para cada candidato
seguindo a ordem de inscrição.

Realização das Provas Didáticas com duração de 50 minutos para cada candidato
seguindo a ordem de inscrição.

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos
candidatos. 
2) A Prova Didática ocorrerá respeitando-se as 24 horas de antecedência.  
3) As argüições de memorial e as provas didáticas terão dois dias consecutivos dedicados para a realização de
cada uma.

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Unidade/Setor: MC-055/Observatório do Valongo/Astronomia Geral

Local de realização das provas: Observatório do Valongo

25/08/2021 
(Quarta-feira)

Período Concurso (etapas): 23/08/2021 a 27/08/2021.

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

CRONOGRAMA

8:30 h - 9:30 h
23/08/2021 

(Segunda-
feira)

24/08/2021 
(Terça-feira)


