
Divulgação do andamento do concurso: Site oficial do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS/UFRJ)

E-mail do concurso: concursogenerodsifcs@gmail.com

DATA HORÁRIO ATIVIDADE

19/11/2021

sexta
17:00

Prazo final para envio do Memorial e dos documentos comprobatórios para apreciação dos títulos e trabalhos. Enviar em 

anexo, no formato pdf, para o e-mail do concurso: concursogenerodsifcs@gmail.com 


08:00 Instalação da Banca Examinadora.

09:00 Divulgação do Cronograma. (Presencial)

09:25 Sorteio dos pontos da Prova Escrita. (Presencial)

9:30 às 10:30
Consulta ao material impresso por parte dos candidatos (obras, trabalhos publicados e anotações pessoais, sem acesso à 

Internet ou uso de dispositivos eletrônicos como tablets, notebooks, celulares, leitores digitais). (Presencial)

10:30 às 14:30
Realização da Prova Escrita. (Presencial)

15:30 Início da correção das Provas Escritas. (Remoto)

23/11/2021

terça
Dia todo Correção das Provas Escritas. ( Remoto)

Dia todo Correção das Provas Escritas. ( Remoto)

25/11/21 

quinta

09:00 Divulgação do Resultado da Prova Escrita (Divulgação de cópias das provas escritas no site oficial do Instituto de Filosofia e 

Ciênciais Sociais/UFRJ). (Remoto)

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MC-066

Local de realização das provas: IFCS - Largo São Francisco de Paula, 1 - Centro, Rio de Janeiro

Período: De 19/11/2021 a 3/12/2021

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

CRONOGRAMA 

22/11/2021 

segunda

24/11/2021 

quarta



09:05

Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado da prova escrita. Os recursos deverão ser encaminhados para 

o e-mail do concurso (concursogenerodsifcs@gmail.com), em anexo, no formato pdf. (Remoto)

26/11/21

sexta

09:05
Prazo final para interposição de Recursos contra resultado da Prova Escrita. (Remoto)

18:00 Resultado dos recursos referentes à Prova Escrita e Divulgação do Cronograma das Provas de Arguição do Memorial. Os Links 

serão disponibilizados no site do IFCS. Será observada a ordem de inscrição. (Remoto)

29/11/21 

segunda
09:00

Arguição de Memorial. Será observada a ordem de inscrição. 

30/11/21 

terça
09:00

Sorteio dos pontos para a Prova Didática. 

01/12/21 

quarta
09:00

Prova Didática. Início da realização das provas didáticas via plataforma de videoconferência. Links serão disponibilizados no 

site do IFCS. Cada candidato terá 50 minutos de prova. Vedada a presença de demais candidatos. 

02/12/21

quinta
Dia todo

Apreciação de Títulos e Trabalhos por parte da banca examinadora. (Remoto)

9:00 às 15:00 
Deliberação da Banca Examinadora. (Remoto)

18:00
Divulgação  do Resultado do Concurso em Sessão Publica  via plataforma digital de videoconferência, com link divulgado no 

site do IFCS com no mínimo 30 minutos de antecedência. (Remoto)

1) Memorial: arquivo digital, em formato PDF único;       

2) Currículo Lattes: arquivo digital, em formato PDF único; 

A documentação abaixo listada deve ser enviada em formato digital, por e-mail, para concursogenerodsifcs@gmail.com até as 17h do dia 19/11/2021.

03/12/2021

sexta



3) Comprovantes dos títulos e das informações do Currículo Lattes: arquivo digital, em formato PDF único.    

Arquivos em outros formatos, fora do prazo ou enviados para outros endereços não serão considerados. 

1) Comparecer utilizando máscara de proteção facial, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo de permanência no local de

provas. A máscara de proteção facial recomendada é a PFF2/N95. Levar, no mínimo, uma máscara reserva.

2) Levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.
3) Utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do concurso na entrada de cada sala de aplicação de prova.

Também é recomendável que cada candidato leve seu próprio álcool em gel.

4) Levar sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma.

5) Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura.

Observações:

Informações importantes, de observância de todos os candidatos:

1) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos/as candidatos/as. 


