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Edital UFRJ Nº 953/2019 

Concursos Públicos para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor A 

Carreira de Magistério Superior 

 
Código / setor: MC-061 - CFCH - Faculdade de Educação - Departamento de Didática - Didática 

Especial e Prática de Ensino de Língua Portuguesa - 40H(DE) 

 

Local de Realização das Provas: Pavilhão de Aulas do Campus da Praia Vermelha (Aulário) e Sala 241 da 

Faculdade de Educação – Avenida Pasteur, n. 250, Urca. 
 

Orientações gerais importantes, de observância obrigatória para todos os candidatos: 

a) Todas as etapas do concurso serão presenciais para os candidatos; 
b) O/a candidato/a deverá comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la 

durante todo o tempo de duração da prova; 

c) O/a candidato/a deverá levar pelo menos uma máscara de proteção facial reserva em 

embalagem que a proteja de contaminação, para que possa trocar durante as provas, caso seja 
necessário; 

d) Para a prova escrita, o/a candidato deverá levar sua própria caneta de tinta indelével na 

cor azul ou preta; 
e) O/a candidato deverá utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do 

concurso na entrada de cada sala de aplicação de prova; 

f) O/a candidato/a levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma; 
g) O/a candidato deverá apresentar um documento oficial e original de identidade, com 

fotografia e assinatura. 

 

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

Data Horário Atividade: 

13/09/21 

(2ª) 

8h00 Instalação da Comissão Julgadora 

 8h10 Sorteio dos pontos da prova escrita 

  Prova escrita (Duração: 1 hora para consulta) 

 9h10 Prova Escrita (Duração: 5 minutos para divulgação das perguntas, 4 

horas para redação das respostas). 

 13h10 Término da prova escrita.  

   

14/09/21 

(3ª)  

8 às 17h Correção das provas escritas pela banca (interno) 

   

15/09/21 8 às 17h Correção das provas escritas pela banca (interno) 

   

16/09/21 10h Apresentação pública das Provas Escritas por afixação das fotocópias 
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das provas em mural do Departamento de Didática. 

 13h Divulgação do resultado da lista com os códigos dos candidatos 

aprovados e da lista com os códigos dos candidatos eliminados nesta 

etapa. 

 13h Início do prazo para interposição de recursos à prova escrita 

   

17/09/21 13h Final do prazo para interposição de recursos à prova escrita  

 14h  Entrega dos documentos comprobatórios do currículo e do memorial por 

parte dos candidatos (apenas para os candidatos aprovados na prova 

escrita) 

 14h 

30min 
Sorteio do ponto da prova didática 

   

20/09/21 9h -18h Provas didáticas 

Local: Sala 241 da Faculdade de Educação 

   

21/09/21 9h -18h Arguição de Memorial 

Local: Sala 241 da Faculdade de Educação 

   

22/09/21 9h – 

18h 
Prova de títulos (interno) 

   

23/09/21 14h Abertura dos envelopes e proclamação dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


