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CALENDÁRIO DE PROVAS 

  
Código/Setor: MC-059 - CFCH - Escola de Comunicação - - - Radialismo - Roteiro para Rádio e TV - 

40H(DE)  
 

Local de realização da Prova Escrita: Escola de Comunicação Av. Pasteur, 250 - Fundos Praia 
Vermelha - Urca Rio de Janeiro RJ CEP 22.290-902 E-mail: departamentos@eco.ufrj.br 
 

a) comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração 
da prova; 
b) 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;  
c) apresentar um documento oficial e original de identidade com fotografia e assinatura;  
d) levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta para a prova escrita;  
e) levar a sua própria água em garrafas ou usar copos descartáveis;  
f) utilizar álcool em gel a ser disponibilizado na  entrada do espaço de aplicação de prova. 

 
Local de realização das demais provas: serão realizadas de forma remota 

  

Período: De 04 A 08 DE OUTUBRO de 2021 

  

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo. 

  

CRONOGRAMA 

DATA 
HORÁRI

O ATIVIDADE 

04/10/2021 
Segunda-

Feira 

08h 
Instalação da banca examinadora. Modo híbrido, na presença de seu Presidente e demais 
membros em plataforma online 

08h15 
Sorteio dos três pontos da prova escrita e sorteio do ponto da prova didática. 

 

08h30 

Consulta, por parte das pessoas concorrentes à vaga, às suas anotações pessoais, sem 
acesso à Internet (Art. 46, item II, da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI) e sem acesso a 
celular. 
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09h30 
Apresentação das questões formuladas pela banca examinadora sobre os pontos sorteados 
para a prova escrita. 

09h45 
Realização da prova escrita, por 4 horas (não será permitida a utilização de nenhum tipo de 
dispositivo eletrônico). 

13h45 
Fim da prova escrita. Impreterivelmente. No mínimo três pessoas concorrentes à vaga 
deverão permanecer até o final da prova. 

14h Digitalização das provas escritas. Início da correção das provas. 

19h 
Divulgação do resultado da prova escrita, das cópias digitalizadas das provas e das 
declarações de nota inferior a 7 no site da Escola de Comunicação <www.eco.ufrj.br> 

 19h Início do prazo para interposição de recursos ao resultado da prova escrita. 

23h59 

Prazo final para recepção da documentação comprobatória a ser analisada na arguição do 
memorial e na apreciação de títulos, a ser enviada para o e-mail da secretaria do concurso 
<concurso.radialismo@eco.ufrj.br>: 

a) Documentos comprobatórios necessários à apreciação de títulos e trabalhos 
referidos no currículo LATTES, em um arquivo digital único, em formato PDF. 
b) Memorial: arquivo digital único, em formato PDF. 
ATENÇÃO: o limite de tamanho para anexos por e-mail é de 25MB, atente para 
que a resolução das cópias não torne os arquivos excessivamente grandes. 
Quando houver a necessidade de compartilhamento via link, é imprescindível que 
o acesso pleno aos arquivos esteja totalmente liberado para a Secretaria de 
Departamentos e a Comissão Julgadora. 
Não serão considerados comprovantes entregues posteriormente. 

  

05/10/2021 
Terça-Feira 

19h00 Término do prazo para recursos ao resultado da prova escrita. 

20h00 
Divulgação do resultado dos recursos. Conforme este resultado, será feita a divulgação dos 
horários e plataforma para a realização das provas didáticas. Somente as pessoas 
aprovadas na prova escrita farão a prova didática. 

  

06/10/2021 
Quarta-Feira 

08h30 
Início da Prova Didática e Arguição de Memorial, observando-se a ordem de inscrição das 
pessoas habilitadas na prova escrita. Cada prova didática terá duração de 40 minutos e será 
seguida pela arguição de memorial (até 20 minutos). 

  

07/10/2021 
Quinta-Feira 

08h30 

Continuação da Prova Didática e Arguição de Memorial, observando-se a ordem de inscrição 
no certame. 

  

08/10/2021 
Sexta-Feira 

08h30 
Apreciação de títulos e trabalhos pela banca examinadora, conforme PORTARIA 2979 DE 27 
DE ABRIL DE 2020. 

  
14h30 

  
Deliberação da banca examinadora para soma de pontos e definição do resultado. 

Até 
18h00 

Divulgação do resultado. 
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Observações: 

O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a expressa 
concordância das pessoas inscritas para esta vaga.  Dependendo do número de pessoas aprovadas na 
Prova Escrita, os dias reservados para a Prova Didática e Arguição de Memorial poderão ser 
ampliados, fazendo o concurso entrar pela semana seguinte. Qualquer ajuste neste sentido será 
debatido com as pessoas aprovadas na Prova Escrita. 

  

 

As listas contendo os códigos das candidaturas aprovadas com nota igual ou superior a 7 e 
com os códigos das candidaturas reprovadas com nota inferior a 7 serão publicadas e 
distribuídas por e-mail após a correção da Comissão  Julgadora. Conforme Art. 52 da 
Resolução CONSUNI nº 16/2018, após a divulgação do resultado da prova escrita, decorrerá 
um prazo, improrrogável, de 24h para a interposição de recurso, que deverá ser enviado ao 
Presidente da Comissão Julgadora pelo email <concurso.radialismo@eco.ufrj.br> 

  

 


