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CALENDÁRIO DO CONCURSO 

 
Local de realização das provas presenciais: Escola de Serviço Social/UFRJ 
Endereço: Av. Pasteur, 250 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22290-240 
 
Local de realização da arguição de Memorial (virtual): Plataforma ZOOM.  O link será 
disponibilizado pela organização do concurso.  
 
Horário, tempo de duração e orientações para a realização das provas: Conforme cronograma 
abaixo. 

CRONOGRAMA 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

  Envio de Currículo, Memorial e documentações comprobatórias. 
 

De 08/11/21 
até 
16/11/21 

Até às 
23h59min 
de 
16/11/21 

Em formato digital, para o email:  
 secretaria.concurso953@gmail.com 
 

22/11/21 Até às 17h Entrega de uma cópia impressa de Currículo, Memorial e 
documentações comprobatórias. (Após finalização da prova 
escrita, na Secretaria dos Departamentos da ESS/UFRJ). 
 

   

22/11/21 
Segunda-feira 

08h30 Instalação da Comissão Julgadora examinadora.  
 

08h45 Sorteio dos três pontos da prova escrita (presencial) 

09h Consulta, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados 
e anotações pessoais,  sem acesso à Internet;. (Art. 46, item II, da 
Resolução nº 16/2018 do CONSUNI) e sem acesso ao celular. 

10h Apresentação das questões formuladas pela Comissão Julgadora  
sobre os pontos sorteados para a prova escrita (no máximo cinco). 
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10h15 Realização da prova escrita, por 4 horas (não será permitida a 
utilização de nenhum tipo de consulta, nem dispositivo 
eletrônico). 

14h15 Fim da prova escrita. Impreterivelmente, no mínimo, três 
candidatos deverão permanecer até o final da prova. 

 16h Início da correção das provas e da digitalização das provas escritas. 

 

23/11/21 
Terça-feira 

20h Divulgação do resultado da prova escrita e das cópias digitalizadas 
das provas no site da ESS/UFR: 
http://ess.ufrj.br/index.php/servidores-publicos/2-
uncategorised/538-concurso-edital-953 
 

Início do prazo para interposição de recursos ao resultado da prova 
escrita.  (Art. 52. Resolução nº 16/2018 – CONSUNI).  
Enviar recurso para o E-mail: secretaria.concurso953@gmail.com 
 

 

24/11/21 
Quarta-feira 

9h Início da apreciação de títulos e trabalhos referidos no currículo 
Lattes. 
 

20h Término do prazo para recursos ao resultado da prova escrita. 
 

 

25/11/21 
Quinta-feira 

9h Análise dos recursos  

13h Divulgação do resultado dos recursos no site da ESS/UFR. 
 http://ess.ufrj.br/index.php/servidores-publicos/2-
uncategorised/538-concurso-edital-953 
 

14h30 Sorteio  do ponto da prova prática (presencial) 

15h Prova prática (presencial), com duração de 03 (três horas). 
 
Somente as pessoas aprovadas na prova escrita farão a prova prática 
Impreterivelmente, no mínimo, três candidatos deverão permanecer até o 
final da prova. 

 

26/11/21 
Sexta-feira 

9h Correção da prova prática 

 

29/11/21 
Segunda-feira 

9h Arguição de Memorial (virtual), de acordo com a ordem de inscrição. 
 

 18h Sorteio do(s) ponto(s) da prova didática para os candidatos do 
primeiro dia. (Metade dos candidatos, seguindo a ordem de 
inscrição). 
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O sorteio será realizado em sessão pública, transmitida pelo canal da 
ESS no Youtube. 
https://www.youtube.com/c/EscoladeServi%C3%A7oSocialUFRJ 
 
 

 

30/11/21 
Terça-feira 

9h Continuação da  arguição do Memorial (virtual) 

18h Sorteio do(s) ponto(s) da prova didática para os candidatos do 
segundo dia. 
O sorteio será realizado em sessão pública, transmitida pelo canal da 
ESS no Youtube. 
https://www.youtube.com/c/EscoladeServi%C3%A7oSocialUFRJ 
 

   

01/12/21 
Quarta-feira 

9h Início da Prova Didática (presencial)  -candidatos do primeiro dia 
 

   

02/12/21 
Quinta-feira 

9h Continuação da Prova Didática  (presencial) - candidatos do segundo 
dia 

 

03/12/21 
Sexta-feira 

9h Deliberação da Comissão Julgadora 

16h Abertura dos envelopes e proclamação dos resultados, em sessão 
pública transmitida pelo canla da ESS no Youtube. 
https://www.youtube.com/c/EscoladeServi%C3%A7oSocialUFRJ 
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OBSERVAÇÕES 

I) Informações importantes para a prova escrita, de observância 
obrigatória a todos os candidatos: 
 

A) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la 
durante todo o tempo de duração da prova. Deverão 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 nas cores 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. 

 
 
II) Informações importantes para a entrega do Memorial e 
comprovantes:   
 

A) Enviar os comprovantes,  em arquivo único, para o email: 
secretaria.concurso953@gmail.com 

B) Recomenda-se salvar em formato PDF –A;  
C) 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.  

D) 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;  

E)  Não serão considerados comprovantes entregues 
posteriormente. 

 
III) Informações importantes para a defesa de memorial (virtual): 
 

A) A arguição terá duração de até trinta (30) minutos e será 
gravada, conforme disposto em Acórdão nº 804/2019 do 
Tribunal de Contas da União (TCU);  

B) O/A candidato deverá apresentar documento de identidade 
com foto atualizada à COMISSÃO JULGADORA quando 
solicitado.  

C)  A Organização do concurso  enviará ao candidato, por meio 
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de mensagem eletrônica, o endereço (link) para o acesso à 
sala virtual vinte e quatro (24) horas antes do horário 
agendado para a prova, conforme ordem de inscrição; 

D)  Havendo algum problema de conexão de internet de 
membro da COMISSÃO JULGADORA que inviabilize a 
avaliação do candidato, a Comissão Julgadora poderá 
reagendar as atividades e os candidatos serão devidamente 
informados;  

E)  Quando problemas técnicos ocorrerem durante a arguição, 
interrompendo-a, esta deverá ser retomada a partir do 
estágio em que ocorreu a interrupção ou, havendo 
impossibilidade de retomada imediata, a mesma deverá ser 
integralmente refeita em novo horário definido pela 
Comissão Julgadora;  

F)  Tanto o candidato quanto a Comissão Julgadora deverão 
fazer uso de dispositivos eletrônicos que disponham de 
câmera como computadores, tablets ou smartphones, para 
a realização da arguição do Memorial;  

G) Durante  a arguição do Memorial, o candidato  deverá 
manter a câmera habilitada. 

 
IV) ) Informações importantes para a organização do Memorial e 
comprovantes.  
 

A) Organizar o Memorial e os comprovantes de acordo com a 
Portaria 3.012 de 28 de abril de 2020. Disponível em: 

 
https://concursos.pr4.ufrj.br/images/stories/_concursos_PR4/Edital
-953-2019/7-Criterios-Avaliacao-Titulos-Trabalhos/ESS---BUFRJ.pdf 
 

B) Fazer cópias legíveis, ter o cuidado de agrupá-las de cabeça 
para cima, por grupos (I, II, III). A Comissão Julgadora não se 
responsabilizará por cópias ilegíveis.; 

C) Salvar os documentos em PDF-A 
 
V) Durante o processo, caso seja necessário, este cronograma 
poderá ser alterado, em consonância com a Comissão Julgadora e 
candidatos. 
 

 

 


