
 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO A  

HISTÓRIA DA AMÉRICA – PERÍODO COLONIAL 

Edital nº 953, de 20 de dezembro de 2019 

Consolidado com as alterações dos Editais nº 9, de 9 de janeiro de 2020 / nº 31, de 03 de 

fevereiro de 2020 / nº 48, de 11 de fevereiro de 2020 / n° 116 de 25 de março de 2020 

 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

  

Código/Setor: MC-068 – História da América – Período Colonial 

  

Local de realização da prova escrita presencial: Instituto de História | Largo de São Francisco, nº 1, sala 201, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20051-070 

  

Período: 13 a 29 de outubro de 2021  

  

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

  

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

Quarta-feira 
13/10/2021 

15h00 Instalação da Comissão Julgadora (REMOTO) 

 

Quinta-feira 
14/10/2021 

13h00 Sorteio dos 3 pontos da Prova escrita (PRESENCIAL) 

13h20 às 14h20 
Candidatos fazem consulta preparatória para a realização da Prova Escrita 
| Comissão Julgadora formula as 3 questões da Prova Escrita 

14h30 às 18h30 Prova Escrita (PRESENCIAL) 
 

Sexta-feira 
15/10/2021 

21h00 
Prazo final para envio do Memorial e dos arquivos digitais com a 
documentação comprobatória necessária à Apreciação de Títulos e 
Trabalhos  

 

Segunda-feira 
18/10/2021 

09h00 Início da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos (REMOTO) 

12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 

A partir das 14h00 Continuação da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos 
 

Terça-feira 
19/10/2021 

9h00 Início da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos (REMOTO) 

12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 

A partir das 14h00 Continuação da leitura pública da Prova Escrita pelos candidatos 

 

Quarta-feira 
20/10/2021 

09h00 Divulgação do resultado da Prova Escrita 



 

Quinta-feira 
21/10/2021 

09h00 
Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da 
Prova Escrita 

09h40 Resultados dos Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita 

10h00 
Sorteio do ponto da Prova Didática, excluindo os pontos da prova escrita 
(REMOTO) 

 

Sexta-feira 
22/10/2021 

10h00 – 13h00 
Início das Provas Didáticas, obedecendo a ordem de inscrição (duração 50 
minutos) (REMOTO) 

13h00 - 14h00 Intervalo para almoço 

A partir das 14h00 Continuação das Provas Didáticas pelos candidatos 

 

Segunda-feira 
25/10/2021 

e Terça-feira 
26/10/2021 

10h00 – 21h00 Análise dos currículos dos candidatos pela Banca Examinadora (REMOTO) 

 

Quarta-feira 
27/10/2021 

9h00 – 13h00 
Início da Arguição pública de Memorial dos candidatos, obedecendo a 
ordem de inscrição (REMOTO) 

13h00 - 14h00 Intervalo para almoço 

A partir das 14h00 Continuação da Arguição pública de Memorial dos candidatos 

 

Sexta-feira 
29/10/2021 

17h00 Divulgação pública do resultado final do concurso (REMOTO) 

Obs.: 28/10 é feriado, de acordo com a Resolução CONSUNI 6/2021. 

 

Observações: 

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

2) Como dispõe o Art. 59 da Resolução CONSUNI 16/2018, os títulos, certificados, trabalhos 
publicados e demais documentos comprobatórios devem ser enviados em formato digital (PDF) 
devidamente identificados. Seus arquivos digitais devem estar claramente nomeados e 
organizados segundo as quatro categorias constantes na tabela de pontos e critérios da 
Apreciação de Títulos e Trabalhos, a saber:  
 

1. Formação acadêmica | Títulos  
2. Histórico profissional | Atividades docentes  
3. Histórico profissional | Atividades de pesquisa, extensão ou divulgação dos estudos 

históricos  
4. Produção intelectual (produção científica, cultural, artística) 

 
Livros e capítulos de livros devem ter as suas capas, fichas catalográficas, folhas de rosto, índices, 
primeiras páginas, etc... convertidas para o formato PDF. 
 
O memorial também deve ser enviado em formato PDF, devidamente identificado. 
 
O envio dos arquivos digitais será feito até 15/10/2021, às 21h. Para enviar o memorial e os 
arquivos digitais com a documentação comprobatória, os candidatos deverão acessar o site: 
https://historia.ufrj.br/ 
 

3) Na prova escrita, os candidatos deverão: 
 

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) levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta. 
d) utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do concurso na entrada de 

cada sala de aplicação de prova. 
e) levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos 

descartáveis. 
f) apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura. 

 

 
4) Todas as informações do concurso serão divulgadas no site https://historia.ufrj.br/  

 

 
5) Os candidatos aprovados em cada etapa receberão os links para acesso às etapas remotas 
por e-mail.  
  

 

 
6) Os candidatos que desejarem entrar com recurso poderão fazê-lo por meio do site 
https://historia.ufrj.br/ 

  

 


