
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

Código/Setor: MC-070 - Instituto de Psicologia - Departamento de Psicologia Social (Edital 953/2019 da 
UFRJ) 

Local de realização da prova Escrita: Instituto de Psicologia - Avenida Pasteur, 250 - Urca - Rio de Janeiro 
- RJ, 22290-240. 

Período de realização das provas: 22/11/2021 a 26/11/2021 

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme cronograma abaixo. 
Somente a prova escrita será realizada presencialmente pelos candidatos. As demais etapas do concurso 
serão efetuadas em sessões remotas pela plataforma GoogleMeet. 
Informações importantes que devem ser obrigatoriamente observadas (conforme OFÍCIO UFRJ 
23079.187/2020-GAB-PR4) por todos os candidatos: 
a) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da 

prova; 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 na cor azul ou preta; 
c) Utilizar álcool em gel providenciado pela organização do concurso e ofertado 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. 

Data Horário Atividade 

De 01/11 a 05/11/2021 

 Envio de documentos para o e-mail: concurso@psicologia.ufrj.br 
O e-mail com a documentação deve ter o assunto: “Títulos do candidato - 
<nome do candidato>”. 

 
DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS 

a) Currículo Lattes. 
b) Documentos comprobatórios do currículo Lattes: em arquivo digital 

único, em formato PDF e na ordem do Lattes. 
c) Memorial: em arquivo digital único, em formato PDF. 

 

 
22/11/2021 

Segunda-feira 

08:00 h  
Instalação da Comissão Avaliadora (remota) e apresentação dos 
candidatos. Os candidatos devem se apresentar no local de prova. 

08:15 h  Sorteio dos pontos da prova escrita (3 pontos). 

08:30 h às 
9:30 h  

Consulta, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e 
anotações pessoais, durante uma hora, depois de sorteados os 
pontos, sem acesso à Internet. 

9:30 h às 
13:30 h 

Prova escrita (PRESENCIAL). 



14:30h Início da correção da prova escrita. 

 

24/11/2021 
Quarta-feira 

10:00 h 
Divulgação dos candidatos aprovados para a próxima fase, no site - 
https://psicologia.ufrj.br/ Afixação remota das cópias das Provas Escritas 
no site - https://www.psicologia.ufrj.br/ 

10:15 h  Sorteio do ponto da Prova Didática.  

  Avaliação da prova de títulos pela banca. 

 

25/11/2021 
Quinta-feira 

10:00 h 
Prazo final para interposição de recursos contra resultado/conteúdo da 
Prova Escrita. 

11:00 h  
Divulgação do resultado dos recursos contra a Prova Escrita. 
https://psicologia.ufrj.br/ 

11:30 h Prova didática, por ordem de inscrição. 

 

26/11/2021 
Sexta-feira 

 Arguição de Memorial, por ordem de inscrição.  

 Divulgação remota do resultado do concurso em link a ser divulgado no 
site https://www.psicologia.ufrj.br/ 

 

Observação: O presente cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, com a 
concordância dos candidatos presentes e da Comissão Julgadora. 

 

 


