
 

Dep. BAB / setor Artes Visuais – Gravura 

 

Concurso Público para provimento efetivo de vaga no cargo de Professor do Magistério Superior - 
Edital nº 953, de 20 de dezembro de 2019.  
 
 

CRONOGRAMA e ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
Conforme OFÍCIO UFRJ 23079.187/2020-GAB-PR4, é obrigatório a todos os candidatos: A) comparecer 
utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da prova. Os 
candidatos deverão 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, que será 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; E) apresentar um documento oficial e original de 
identidade, com fotografia e assinatura.  
 
 
Observações: 
 
- A divulgação dos resultados das etapas do concurso será através do site da Escola de Belas Artes - 
https://eba.ufrj.br/editais-e-concursos/ 
 
- Afixação das Provas Escritas- cópias - no Hall da Reitoria.   
   
─ O Memorial deverá ser entregue em 5 (cinco) vias impressas e também salvo em PDF e entregue via 
pendrive. (Art. 57 da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI) 
 ─ Os tulos acadêmicos deverão ser entregues em cópia simples, uma única via impressa. Para a via 
impressa serão validas cópias simples acompanhadas do original dos títulos acadêmicos, para 
conferência. (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI).  
- Todos os outros documentos comprobatórios dos títulos deverão ser salvos em PDF e entregues, via 
pendrive, juntamente com o memorial. (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI).  
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
Prova Didática: 
 
Para cada candidato será sorteado um dentre os seis pontos listados no Conteúdo Programático:  
 
1. Técnicas, processos e materiais da litografia  
2. Técnicas, processos e materiais da litografia em alumínio (algrafia ou aluminografia)  
3. A gravura como prática cultural e artística na contemporaneidade  
4. Processos alternativos e híbridos de gravura  
5. Gravura e processo criativo  
6. Aspectos históricos e culturais da litografia  
 
O candidato deverá desenvolver sua apresentação sobre o ponto sorteado a partir do tema: 
“processos, técnicas e materiais da litografia”, conforme colocado no Conteúdo Programático. 
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Dep. BAB / setor Artes Visuais – Gravura 

 

Concurso Público para provimento efetivo de vaga no cargo de Professor do Magistério Superior - 
Edital nº 953, de 20 de dezembro de 2019.  
 
 
 
Prova Prática: 
 
A prova prática visa demonstrar as aptidões técnicas do candidato na elaboração de uma obra autoral, 
original, de tema livre a partir da litografia. 
 
I – A prova será realizada no atelier de Litografia do curso de Artes Visuais - Gravura. 
II – Cada candidato terá até 20h para realizar a Prova Prática. Para atender ao número de candidatos 
inscritos, a Prova Prática foi dividida em Grupos, conforme consta no Cronograma.  
III - Será obrigatória a presença de todos os candidatos no primeiro dia da prova prática, quando serão 
sorteados os dias, horários e suportes para cada candidato. 
IV – Os candidatos não poderão retirar seus trabalhos do atelier durante a realização da prova. 
V – Os candidatos que terminarem seus trabalhos antes do prazo não estarão obrigados a comparecer 
todos os dias da prova prática. 
VI – Serão oferecidos aos candidatos os seguintes materiais: pedra litográfica, materiais para limpeza 
das pedras (pó de esmeril e ácido acético), rolos de couro e de borracha para impressão, goma arábica, 
ácidos para preparação dos acidulantes; prensa litografia; tinta offset; espessantes e verniz mordente 
para preparação da tinta. Outros materiais, exceto os oferecidos, que os candidatos queiram utilizar, 
serão de inteira responsabilidade de cada candidato. 
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CALENDARIO DE PROVAS 
 
Código : MC-074  - Setor: EBA  Dep. Artes Base (BAB) / setor Artes Visuais – Gravura 
Edital 953/2019 
Local de realização das provas:  
Escrita e didática - Prédio da Reitoria – Escola de Belas Artes. Av. Pedro Calmon, 550 –  3º e 4º andar 
(sala a divulgar) – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. 
Prova prática - Atelier de Litografia do curso de Artes Visuais – Gravura. 
Período: de 13/09/2021 a 27/10/2021 
ATENÇÃO: Durante a realização do concurso, o cronograma poderá ser alterado, a qualquer 
momento, conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos candidatos e da 
banca. 
 

CRONOGRAMA 

DATA HORARIO ATIVIDADE 
  Prova escrita - eliminatória e classificatória  

13/09/2021 
segunda-feira 

8:30 Instalação da banca examinadora 

8:45 
Apresentação dos candidatos 

Sorteio dos pontos da prova escrita. 

9:00 Início do período de consultas e apontamentos pelos candidatos  – 
Total de 1h 

10:00 Término do período de consultas e apontamentos pelos candidatos 

10:10 Apresentação das questões da prova escrita. 

10:15 Início da prova escrita – Total de 4h  

14:15 Término da prova escrita 
14/09/2021 

terça-feira 
13:00 às 17:00 Correção da prova escrita 

15/09/2021 
quarta-feira 

13:00 às 17:00 Correção da prova escrita (continuação)  

20/09/2021 
segunda-feira 

10:00 

Publicação no site da Escola de Belas Artes  - 
https://eba.ufrj.br/editais-e-concursos/ da lista de candidatos 
aprovados e de reprovados na prova escrita, seguindo a ordem das 
inscrições. As provas escritas serão afixadas no Hall da Reitoria  
Início do prazo de 24h para interposição de recurso contra os 
resultados da prova escrita.  O recurso será enviado para o email do 
curso – gravura@eba.ufrj.br  e do Dep. BAB – bab@eba.ufrj.br 

21/09/2021 
terça-feira 

10:00 Termino do prazo de 24h para interposição do recurso contra os 
resultados da prova escrita 

11:00 Inicio do julgamento dos eventuais recursos contra o resultado da 
prova escrita – atividade reservada à banca examinadora. 

16:30 Resultado da análise do recurso. 

17:00 Publicação , em mural, das listas finais de aprovados e reprovados na 
prova escrita. 

 Entrega do Memorial e Comprovantes de Títulos e Trabalhos  
Apreciação dos Títulos 

22/09/2021 
quarta-feira 

8:00 às 15:00 
Entrega do memorial, comprovantes de títulos e trabalhos pelos 
candidatos aprovados na prova escrita 

23/09/2021 
quinta-feira 

9:00 às 12:00 
Inicio da apreciação de títulos e trabalhos – atividade reservada a 
banca examinadora 

24/09/2021 
sexta-feira 

9:00 às 12:00 
Apreciação de títulos e trabalhos – atividade reservada a banca 
examinadora 
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DIA HORA 
Argüição de Memorial - 30 min. cada candidato  
Sorteio do ponto da prova didática 
Respeitando a ordem de aprovados da prova escrita 

27/09/2021 
segunda-feira 

8:20 Sorteio do ponto da prova didática do 1º candidato  
8:30 Início da argüição de memorial do 1º candidato 
9:00 Sorteio do ponto da prova didática do 2º candidato  
9:10 Início da argüição de memorial do 2º candidato 
9:40 Sorteio do ponto da prova didática do 3º candidato 
9:50 Início da argüição de memorial do 3º candidato 

10:20 Sorteio do ponto da prova didática do 4º candidato 
10:30 Início da argüição de memorial do 4º candidato 
11:00 Sorteio do ponto da prova didática do 5º candidato 
11:10 Início da argüição de memorial do 5º candidato 
11:40 Sorteio do ponto da prova didática do 6º candidato 
11:50 Início da argüição de memorial do 6º candidato 
12:30 Intervalo 
13:30 Sorteio do ponto da prova didática do 7º candidato 
13:40 Início da argüição de memorial do 7º candidato 
14:10 Sorteio do ponto da prova didática do 8º candidato 
14:20 Início da argüição de memorial do 8º candidato 
14:50 Sorteio do ponto da prova didática do 9º candidato 
15:00 Inicio da argüição de memorial do 9º candidato 
15:30 Sorteio do ponto da prova didática do 10º candidato 
15:40 Início da argüição de memorial do 10º candidato 
16:10 Sorteio do ponto da prova didática do 11º candidato 
16:20 Início da argüição de memorial do 11º candidato 
16:40 Sorteio do ponto da prova didática do 12º candidato 
16:50 Início da argüição de memorial do 12º candidato 

28/09/2021 
terça-feira 

8:20 Sorteio do ponto da prova didática do 13º candidato  
8:30 Início da argüição de memorial do 13º candidato 
9:00 Sorteio do ponto da prova didática do 14º candidato 
9:10 Início da argüição de memorial do 14º candidato 
9:40 Sorteio do ponto da prova didática do 15º candidato 
9:50 Início da argüição de memorial do 15º candidato 

10:20 Sorteio do ponto da prova didática do 16º candidato 
10:30 Início da argüição de memorial do 16º candidato 
11:00 Sorteio do ponto da prova didática do 17º candidato 
11:10 Início da argüição de memorial do 17º candidato 
11:40 Sorteio do ponto da prova didática do 18º candidato 
11:50 Início da argüição de memorial do 18º candidato 
12:30 Intervalo 
13:30 Sorteio do ponto da prova didática do 19º candidato 
13:40 Início da argüição de memorial do 19º candidato 
14:10 Sorteio do ponto da prova didática do 20º candidato 
14:20 Início da argüição de memorial do 20º candidato 
14:50 Sorteio do ponto da prova didática do 21º candidato 
15:00 Início da argüição de memorial do 21º candidato 
15:30 Sorteio do ponto da prova didática do 22º candidato 
15:40 Início da argüição de memorial do 22º candidato 
16:10 Sorteio do ponto da prova didática do 23º candidato 
16:20 Início da argüição de memorial do 23º candidato 
16:50 Sorteio do ponto da prova didática do 24º candidato 
17:00 Início da argüição de memorial do 24º candidato 
17:30 Sorteio do ponto da prova didática do 25º candidato 
17:40 Início da argüição de memorial do 25º candidato 
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Dia Hora Prova didática - 50 min. cada candidato  
Respeitando a ordem de aprovados da prova escrita 

29/09/2021 
quarta-feira 

8:00 Preparação do material para prova didática 1º candidato 
8:10 Início da prova didática 1º candidato 
9:00 Preparação do material para prova didática 2º candidato 
9:10 Início da prova didática 2º candidato 

10:00 Preparação do material para prova didática 3º candidato 
10:10 Início da prova didática 3º candidato 
11:00 Preparação do material para prova didática 4º candidato 
11:10 Inicio prova didática 4º candidato 
12:00 Intervalo 
13:00 Preparação do material para prova didática 5º candidato 
13:10 Início da prova didática 5º candidato 
14:00 Preparação do material para prova didática 6º candidato 
14:10 Início da prova didática 6º candidato 
15:00 Preparação do material para prova didática 7º candidato 
15:10 Início da prova didática 7º candidato 
16:00 Preparação do material para prova didática 8º candidato 
16:10 Início da prova didática 8º candidato 
17:00 Preparação do material para prova didática 9º candidato 
17:10 Início da prova didática 9º candidato 
18:00 Preparação do material para prova didática 10º candidato 
18:10 Início da prova didática 10º candidato 
19:00 Preparação do material para prova didática 11º candidato 
19:10 Início da prova didática 11º candidato 
20:00 Preparação do material para prova didática 12º candidato 
20:10 Início da prova didática 12º candidato 

30/09/2021 
quinta-feira 

8:00 Preparação do material para prova didática 13º candidato 
8:10 Início da prova didática 13º candidato 
9:00 Preparação do material para prova didática 14º candidato 
9:10 Início da prova didática 14º candidato 

10:00 Preparação do material para prova didática 15º candidato 
10:10 Início da prova didática 15º candidato 
11:00 Preparação do material para prova didática 16º candidato 
11:10 Início da prova didática 16º candidato 
12:00 Intervalo 
13:00 Preparação do material para prova didática 17º candidato 
13:10 Início da prova didática 17º candidato 
12:00 Preparação do material para prova didática 18º candidato 
12:10 Início da prova didática 18º candidato 
13:00 Preparação do material para prova didática 19º candidato 
13:10 Início da prova didática 19º candidato 
14:00 Preparação do material para prova didática 20º candidato 
14:10 Início da prova didática 20º candidato 
15:00 Preparação do material para prova didática 21º candidato 
15:10 Início da prova didática 21º candidato 
16:00 Preparação do material para prova didática 22º candidato 
16:10 Início da prova didática 22º candidato 
17:00 Preparação do material para prova didática 23º candidato 
17:10 Início da prova didática 23º candidato 
18:00 Preparação do material para prova didática 24º candidato 
18:10 Início da prova didática 24º candidato 
19:00 Preparação do material para prova didática 25º candidato 
19:10 Início da prova didática 25º candidato 
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Dia Hora Prova prática - Duração 5 dias 

04/10/2021 
a 

08/10/2021 

08:00 as 12:00 Grupo A (5 candidatos) 

13:00 as 17:00 Grupo B (5 candidatos) 

11/10/2021 
a 

18/10/2021 

08:00 as 12:00 Grupo C (5 candidatos) 

13:00 as 17:00 Grupo D (5 candidatos) 

19/10/2021 
a 

25/10/2021 

08:00 as 12:00 Grupo E (5 candidatos) 

  

26/10/2021 
Terça-feira 08:00 as 17:00 

Deliberação da comissão julgadora 
Elaboração do mapa de resultados e  
Desinstalação da Banca 

27/10/2021 
Quarta-feira 10:00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso 

 

 

 
 
Julio Ferreira Sekiguchi 
Chefe dep. BAB/EBA 
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