
DATA HORÁRIO ATIVIDADE
Envio de documentos para o email: 
concurso.psicometria.ufrj@gmail.com

a) Curriculo lattes e Documentos comprobatórios do curriculo lattes: 
em arquivo digital único, em formato PDF e na ordem do lattes
b) Memorial: em arquivo digital único, em formato PDF
O email com a documentação deve ter o assunto: "Titulos candidato 
<nome do candidato>

08:00 h
Instalação da Banca (remota) e apresentação dos candidatos, sendo 
que 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 dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita e Preparo da 
Prova escrita pela Banca Examinadora, sem acesso a internet

9:30 h às 13:30 h Prova Escrita (PRESENCIAL)
15:30h Início da correção da prova escrita

Divulgação dos candidatos aprovados para a próxima fase, no site - 
https://psicologia.ufrj.br/
Afixação remota das cópias das Provas Escritas no site - 
https://psicologia.ufrj.br/
Início do prazo de 24 (vinte e quatro) horas improrrogáveis para 
interposição de recursos contra o resultado e / ou contra o conteúdo 
da Prova Escrita. O recurso será enviado por email - 
concurso.psicometria.ufrj@gmail.com

10:15 h
Início da avaliação de provas e títulos pela banca, dos aprovados na 
prova escrita

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

12:00 h
Divulgação do resultado dos recursos contra a Prova Escrita. 
https://psicologia.ufrj.br/

13:30 h - 17:30 h Prova Prática (com consulta, sem acesso a internet) PRESENCIAL

17:40 h
Sorteio do tópico da Prova Didática, da ordem de apresentação dos 
candidatos na Prova Didática e na Prova de Memorial  (PÚBLICO E 
PRESENCIAL)

08/11/2021               
Segunda-feira

09:00 h
Início da Prova Didática (seguido a ordem sorteada)    (PÚBLICO E 
REMOTO) 

09/11/2021                   
Terça-Feira

09:00 h Início da Correção da Prova Prática 

10/11/2021                
Quarta-feira

9:00 h
Início da Arguição de Memorial (seguindo a ordem sorteada) 
(PÚBLICO E REMOTO)

CRONOGRAMA

03/11/2021                 
Quarta-feira

05/11/2021                     
  Sexta-feira

De 25/10 a 29/10/2021

04/11/2021               
Quinta-feira

10:00 h

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: conforme cronograma abaixo.
      A prova escrita e a prova prática serão realizadas presencialmente pelos candidatos. As demais etapas 
do concurso serão efetuadas em sessões remotas através do google meet. 
      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 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.

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-071 -  Instituto de Psicologia - Departamento de Psicometria (Edital 953/2019 da UFRJ )
Local de realização das provas Escrita e Prática: Instituto de Psicologia - Avenida Pasteur, 250 - Urca - Rio de 
Janeiro - RJ, 22290-240
Período: 03/11/2021 a 11/11/2021



11/11/2021                  
Quinta-feira

17:00 h
Divulgação do resultado (PÚBLICO E REMOTO)                        
Divulgação remota do resultado do concurso no site 
https://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. 


