
 
CALENDÁRIO DE PROVAS - CT - Escola de Química – Departamento de Processos Inorgânicos 

Código/Setor: MC – 090 – Setor: Tecnologias da Indústria Química Inorgânica - 40H(DE) 
Local de realização da prova escrita E-216, E-217 e E-221, Bloco E – Escola de Química – Centro de Tecnologia (a 
utilização destas três salas atende ao critério estabelecido - 1. Alocar no máximo 10 (dez) candidatos(as) em cada sala de 
aplicação de prova, com distância mínima de 4m2) 

Local de realização das demais provas: serão realizadas de forma remota  

Período: 02 a 06 de agosto de 2021 

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. 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.   
CRONOGRAMA   

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

02/08/2021 

09:00 Abertura do Concurso  
09:15 Sorteio dos 3 pontos da Prova Escrita 

das 09:30 às 10:30 Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita                                                                           
Preparo da Prova Escrita pela Banca Examinadora (atividade remota) 

Das 10:40 às 14:40 Prova Escrita 
Das 15:00 às 20:00 Correção das Provas Escritas  

até às 16h 

Prazo final para entrega da documentação por e-mail concurso.mc090@eq.ufrj.br                                                 
a) Comprovantes dos títulos e trabalhos publicados: arquivo via digital, em formato PDF 
único.                          
b) Memorial: arquivo via digital, em formato PDF único. 

   

03/08/2021 

09:00 Afixação remota de cópia das Provas Escritas - site da Escola de Química 
(www.eq.ufrj.br)               
Divulgação remota do resultado da prova escrita - site da Escola de Química 
(www.eq.ufrj.br)    

09:00 Início do prazo para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova 
Escrita. O recurso será enviado para o e-mail sagconcursos@eq.ufrj.br 

09:00 Análise dos Currículos dos Candidatos pela Banca Examinadora 

   

04/08/2021 

09:00 Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo da Prova Escrita 
10:00 Resultado dos Recursos contra a Prova Escrita (no caso da existência de recurso) 
10:15 Sorteio do Ponto da prova Didática 

10:30 Arguição Remota de Memorial dos Candidatos, sequenciada por ordem de inscrição 
de cada Candidato (30 min por candidato, utilizando plataforma google meet ) 

   

05/08/2021 

 
10:30 Realização de Prova Didática (duração 50 minutos), sequenciada por ordem de 

inscrição de cada Candidato (utilizando a plataforma google meet) 

 

   

06/08/2021 
8:30 

Continuação da Realização de Prova Didática (duração 50 minutos), sequenciada por 
ordem de inscrição de cada Candidato (utilizando a plataforma google meet) 

 

17:00 
Deliberação da Banca Examinadora 



18:00 

Divulgação Pública do Resultado do Concurso - de forma remota utilizando a 
plataforma google meet e transmitida pelo youtube 
Divulgação remota do resultado final - site da Escola de Química (www.eq.ufrj.br)     
 
(a divulgação do resultado do concurso poderá ser antecipada, dependendo do 
número de candidatos que farão a Prova Didática)   

   

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

   

 


