
CALENDÁRIO DE PROVAS 

 

Código/Setor: MC-077-CLA-Escola de Belas Artes – Departamento de Técnicas e Representação / Licenciatura em 

Educação Artística – Desenho – Geometria Descritiva e Sistemas Geométricos de Representação – 40H(DE) 

Local de realização das provas: Av. Pedro Calmon 500, Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 21941-901 

Período: terceira e quarta semana de outubro de 2021 

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

CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

Até 18/10/2021 Até às 8h 
(*) Entrega das 5 vias do Memorial e dos documentos comprobatórios 
necessários à Apreciação de Títulos e Trabalhos 

18/10/2021 
 

07h30min às 
07h45min 

Instalação da Comissão Julgadora 

07h45min  
às 8h 

Sorteio de 03 (três) pontos da lista de itens constantes do programa do 
concurso, para a Prova Escrita 

08h às 09h 

Após o sorteio dos pontos, os candidatos terão 01 (uma) hora para 
consulta a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais (durante esse 
período, não será permitida a utilização de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico). 

09h às 
09h10min 

Apresentação das questões formuladas pela Comissão Julgadora sobre os 
pontos sorteados 

09h10min às 
13h10min 

Realização da Prova Escrita, por 4 (quatro) horas improrrogáveis (durante 
este período, não será permitida a utilização de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico) 

14h30min às 
17h 

Leitura da Prova Escrita 

 

19/10/2021 

08h às 11h Continuação da Leitura da Prova Escrita 

11h às 16h Correção das Provas Escritas 

16h 
Divulgação do Resultado da Prova Escrita 

Início do prazo para interpor recurso por escrito, direcionado à Comissão 
Julgadora, contra o resultado e/ou contra o conteúdo da Prova Escrita 

 

20/10/2021 

08h Exame da Prova de Títulos pela Comissão Julgadora 

16h 
Término do prazo para interposição de recursos contra resultado e/ou 
contra o conteúdo da Prova Escrita 

17h Resultado dos recursos contra a Prova Escrita 

 

21/10/2021 

07h45min  
às 8h 

Sorteio de 01 (um) ponto da lista de 10 pontos. Os conteúdos 
programáticos constantes da “Sistemática – Modelo de setorização, 
conteúdo programático e bibliografia” serão reunidos pela banca em 
grupos de até três, para constituir cada um dos 10 pontos que serão 
sorteados pela presidente da banca, no dia da prova prática. 

08h às 09h 

Após o sorteio do ponto, os candidatos terão uma hora para consultar 
obras, trabalhos comentados e anotações pessoais, bem como consultar a 
legislação comentada ou manuais e livros técnicos (durante esse período, 
não será permitida a utilização de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico). 

09h às 
09h10min 

Apresentação das questões formuladas pela Comissão Julgadora sobre os 
pontos sorteados 

09h15min às 
12h15min 

Realização da Prova Prática, por 3 (três) horas improrrogáveis 

12h15 às 12h30 Divulgação do cronograma de arguição de memorial 

 



22/10/2021 8h00 às 14h00 
Arguição de Memorial (realizada em sessão pública e vedada a presença 
dos demais candidatos). 

 

25/10/2021 7h45 Sorteio de ponto de Prova Didática 

 

26/10/2021 
7h45 Sorteio de ponto de Prova Didática 

8h00 às 15h00 Provas Didáticas observando-se a ordem de inscrição dos candidatos 

 

27/10/2021 

7h45 Sorteio de ponto de Prova Didática 

8h00 às 15h00 
Continuação das Provas Didáticas observando-se a ordem de inscrição dos 
candidatos 

 

28/10/2021 
 

 

7h45 Sorteio de ponto de Prova Didática 

8h00 às 15h00 
Continuação das Provas Didáticas observando-se a ordem de inscrição dos 
candidatos 

 

29/10/2021 
8h00 às 15h00 

Continuação das Provas Didáticas observando-se a ordem de inscrição dos 
candidatos 

17h00 Divulgação Pública do Resultado do Concurso 

Observações: 

(*) A entrega do Memorial e dos documentos comprobatórios necessários à apreciação de títulos e 
trabalhos deverão ser entregues, fisicamente, em 18 de outubro de 2021, entre 7h e 30 min e 8h, para a 
banca avaliadora. 
 

─ 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 títulos acadêmicos deverão ser entregues em cópia simples, uma única via impressa, acompanhados 
do original, para conferência. (Art. 59 § 2º da Resolução nº 16/2018 do CONSUNI). Caso sejam enviados 
pelos Correios, haverá a necessidade de autenticação dos documentos.  
─ 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). 

─ As provas serão presenciais para os candidatos. 

─ O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso. 

─ As listas contendo os nomes dos candidatos aprovados com nota igual ao superior a 7 e com os nomes 
dos candidatos eliminados com nota inferior a 7 serão enviadas para o e-mail dos candidatos após a 
correção da Banca Examinadora. 

─ Conforme Art. 52 da Resolução CONSUNI nº 16/2018, após a divulgação do resultado da prova escrita, 
os(as) candidatos(as) terão um prazo, improrrogável, de 24 horas para interpor recurso por escrito, que 
deverá ser enviado ao Presidente da Comissão julgadora através do e-mail crisgtranjan@eba.ufrj.br, 
colocando como assunto “concurso docente”. 

─ A Comissão julgadora enviará o resultado do recurso interposto ao e-mail do(a) candidato(a) antes da 
próxima etapa do concurso. 

 


