CALENDÁRIO DE PROVAS – DTC
Código/Setor: MC – 083 – Setor: Instalações Prediais
Local de realização das provas: Avenida Pedro Calmon 550 – Prédio da Reitoria - 4º andar - Sala 420 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio
de Janeiro - RJ - Cep.: 21941-901
Obs. O concurso se realizará de forma híbrida, com parte das atividade presenciais e parte em formato remoto.
Período: 24/02/2021 a 04/03/2021
A documentação abaixo listada deve ser enviada em formato digital, por email, para dtc@fau.ufrj.br até 19/02/2021, impreterivelmente.
a) Memorial: arquivo digital, em formato PDF único;
b) Comprovantes dos títulos e trabalhos publicados: arquivo digital, em formato PDF único.
Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.
Informações importantes, de observância obrigatória a todos os candidatos:
A) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da prova. 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 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.
Observar atentamente o horário de início das atividades, principalmente as presenciais, tendo em vista que os elevadores terão limite de quantidade
para transportar os candidatos, em atendimento ao afastamento necessário em função de questões sanitárias.
CRONOGRAMA
DATA

24/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

HORÁRIO

ATIVIDADE

08:00

Abertura do Concurso

08:30

Sorteio dos 3 pontos da Prova escrita

08:30 às 09:30

Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita
Preparo da Prova escrita pela Banca Examinadora (atividade remota)

09:30 às 13:30

Prova Escrita

13:30 às 19:00

Correção das Provas Escritas

08:00 às 10:00

Correção das Provas Escritas

10:30

Divulgação remota do resultado da prova escrita - Em link a ser divulgado

10:30

Afixação remota de cópia das Provas Escritas - Em link a ser divulgado

10:30

Início do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita.
Todo recurso deve ser feito em documento assinado e digitalizado pelo(a) candidato(a), e enviado por email: dtc@fau.ufrj.br

10:30

Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita

12:30

Resultado dos Recursos contra Prova Escrita (em link a ser divulgado, caso haja recurso)

14:00 às 18:00

Arguição de Memorial dos Candidatos (atividade remota via plataforma google meet)

08:00

Sorteio do ponto da prova prática

08:15 às 12:15

Prova Prática

13:00 às 17:00

Sorteio do Ponto da prova didática (atividade remota)
Candidatos tomam ciência do ponto sorteado de hora em hora (atividade remota)

08:00 às 12:00

Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora (atividade remota)

13:00 às 18:00

Realização de Prova Didática (duração 50 minutos), sequenciados por cada Candidato (atividade remota
via plataforma google meet)

03/03/2021

10:00 às 12:00

Deliberação da Banca Examinadora (atividade remota)

04/03/2021

08:00 às 10:00

Divulgação Pública do Resultado do Concurso - Em link a ser divulgado

01/03/2021

02/03/2021

Observações:

1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos
candidatos.

