
DATA HORÁRIO ATIVIDADE
08:00 Sorteio de 03 (três) pontos de uma lista de 10 (dez) constantes do programa do Concurso

08:05-09:05 Consulta livre, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais, sem acesso à Internet
09:05 Apresentação de, no máximo, 5 (cinco) questões formuladas pela Comissão Julgadora (CJ) sobre os pontos sorteados
09:10-13:10 Redação das respostas, durante 4 (quatro) horas improrrogáveis
13:10-14:00 ALMOÇO
14:00-20:00 Apresentação das provas escritas por afixação de cópias em local público e/ou por leitura oral pública, a critério da CJ

08:00 Divulgação do resultado da prova escrita, em meio definido pela Unidade
08:00 Sorteio de 01 (um) ponto de uma lista de 10 (dez) constantes do programa do Concurso para Prova Didática
08:05-13:00 Apreciação de títulos e trabalhos acadêmicos (sessão interna da CJ) 

08:00-09:00 Eventual análise e julgamento de recurso interposto
09:00 Divulgação da lista de todos os candidatos, aprovados e eliminados para as fases seguintes, sem divulgar as notas
09:00-13:00 Prova Didática, em sessão pública com duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, observada a ordem de inscrição
13:10-14:00 ALMOÇO

14:00-20:00 Continuação da prova didática, enquanto necessário

08:00-13:00 Prova prática, observada a ordem de inscrição
13:00-14:00 ALMOÇO
14:00-20:00 Continuação da prova prática, enquanto necessário

08:00-13:00 Arguição de memorial, observada a ordem de inscrição
17/09/2021    

6ªf
13:00-14:00 ALMOÇO

6ª-f 14:00-18:00 Continuação da arguição de memorial, enquanto necessário
18:00 Proclamação do resultado final

Observação:

ATENÇÃO Os títulos acadêmicos e trabalhos publicados deverão ser apresentados em 01 (uma) via impressa

O memorial deverá ser entregue em 05 (cinco) vias impressas

Prazo 13 de setembro de 2021

Horário 11:00 às 14:30 horas

Local Gabinete da Direção da Escola de Música da UFRJ

IMPORTANTE No primeiro dia, favor chegar com pelo menos uma hora de antecedência para o protocolo de identificação na portaria

É estritamente vedada a entrada no edifício de visitantes trajando bermuda e/ou chinelo

O cronograma está sujeito a alterações conforme o andamento do concurso, sempre com a ciência dos candidatos.

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

CRONOGRAMA

13/09/2021      
2ª-f

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MC-080 / CLA - Escola de Música - Educação Musical - Professor Adjunto A - Edital n.º 953/2019 - UFRJ

Escola de Música da UFRJ: Edifício Ventura Corporate Towers, Avenida República do Chile, 330,  21º andar, Torre Leste, Centro, RJ

Período: De 13 a 17 de Setembro de 2021

14/09/2021      
3ª-f

16/09/2021        
5-ªf

15/09/2021      
4ª-f


