
CALENDÁRIO DE PROVAS 

CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO, VAGA DE PAISAGISMO - EBA - UFRJ - EDITAL Nº 953 - VAGA 075 
 
Código/Setor: Setor:Projeto Paisagístico e Topografia Aplicada  ao Paisagismo 
 
Local de realização da prova escrita: Avenida Pedro Calmon 550-Prédio da Reitoria-Cidade Universitária – Ilha do 
Fundão- Rio de Janeiro- Cep: 21941-901- a sala para a abertura do e as demais salas de prova serão divulgadas no 
quadro de avisos no térreo e atenderão aos critérios estabelecidos.1)alocar no máximo dez (10)  candidatos com 
distância mínima de quatro (4) m2 
 
Período: 13/09/2021 a 21/09/2021 
 
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: 
 

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

13/09/2021 8:30 - 9:00 Abertura do concurso e sorteio do 
ponto da prova escrita 

13/09/2021 9:00 - 10:00 Período de consultas pelos candidatos 
(ART.46 da Resolução 16/2019 do 

CONSUNI) 

13/09/2021 10:00-10:15 Apresentação das questões da prova 
escrita 

13/09/2021 10:15 - 14:15 Prova escrita 

14/09/2021 8:00 – 11:40 Leitura pública da prova (máximo de 
20 minutos por candidato por ordem 

de inscrição) 

14/09/2021 13:00 - 14:00 Resultado da prova escrita e sorteio 
do ponto da prova didática 

14/09/2021 14:00 Afixação das provas em mural e 
publicação da lista de candidatos 
aprovados e reprovados na prova 

escrita (Art.50 Resolução 16/2018 do 
CONSUNI) 

14/09/2021 14:00 Entrega do Memorial e 
comprovantes de títulos e trabalhos 

15/09/2021 9:00 – 13:00 Análise dos títulos 

 15/09/2021 14:00 Término do prazo recursal da prova 
escrita 

15/09/2021 14:00-17:00 Início do Julgamento de eventuais 
recursos contra a prova escrita- 

atividade reservada à banca julgadora 

16/09/2021 8:00 – 12:50 Entrega do arquivo da prova didática 
em pendrive (todos os candidatos). 

Início da prova didática p os 
candidatos aprovados na prova escrita  
(aulas de 50 minutos por candidato por 

ordem de inscrição) 

17/09/2021 8:00 – 12:50 Prova didática 

 20/09/2021 8:00 – 11:40 Defesa do memorial (máximo de 20 
minutos por candidato, por ordem de 

inscrição) 

21/09/2021 8:30 - 12:30 Prova prática 

21/09/2021  Após as 14:00 Divulgação do resultado 

OBSERVAÇÕES 

Informaçöes importantes, de A) comparecer utilizando máscara de Obs.: O cronograma acima poderá 



observância obrigatória por todos 
os candidatos:  
 

proteção facial e utilizá-la durante todo 
o tempo de duração da prova.Deverão 
também 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 da 
prova.  
D) levar a sua própria água, ou usar 
copos descartáveis.  
E) apresentar um documento oficial e 
original de identidade, com fotografia e 
assinatura. 
 

ser alterado, a qualquer momento, 
conforme o andamento do 
concurso, sempre com a 
concordância de todos os 
candidatos. 
 

A entrega dos comprovantes de 
títulos, trabalhos e memorial do 
candidato deverá ser feita pelos 
candidatos aprovados  na prova 
escrita, após a divulgação do 
resultado. 
 

- O Memorial deverá ser entregue em 
5 (cinco) vias impressas e também 
salvo em PDF e entregue via pendrive.  
- Os títulos acadêmicos e trabalhos 
deverão ser entregues em cópia 
simples, acompanhados do original, 
para conferência.  
 
Todos os outros documentos 
comprobatórios dos títulos deverão 
ser salvos em PDF e entregues, via 
pendrive, juntamente com o 
Memorial. 
(Art. 59 da Resolução nº 16/2018 do 
CONSUNI). 
 
 

 
 

 


