
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR,
EDITAL 953, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, MC-097 "SISTEMÁTICA E TAXONOMIA DE
AVES NEORNITHES"

Dia 1 - Quarta-feira (10/11/2021) - Etapa presencial (Museu Nacional - Horto Botânico)

8:30 - Abertura do concurso, instalação da comissão julgadora, e entrega do memorial
descritivo e dos documentos comprobatórios para a apreciação de títulos e trabalho*.

9:00 - Sorteio dos pontos para a prova escrita.

9:15–10:15 - Consulta dos(as) candidatos(as) a obras, trabalhos publicados e anotações
pessoais e elaboração das questões pelos membros da comissão julgadora.

10:20–14:20 - Aplicação da prova escrita.

14:30 - Envio das provas por meio eletrônico aos membros da comissão julgadora e correção
destas.

Dia 2 - Quinta-feira (11/11/2021) - Etapa presencial (Museu Nacional - Horto Botânico)

11:30- Divulgação dos resultados da prova escrita (afixadas em local determinado no Museu
Nacional) e início do período de interposição de recursos.

Dia 3 - Sexta-feira (12/11/2021) - Etapa presencial (Museu Nacional - Horto Botânico)

11:30 - Final do período de interposição de recursos.

12:00–13:30 - Avaliação dos eventuais recursos pela comissão julgadora e publicação de nova
classificação, caso necessária.

14:00–18:00 - Realização da prova prática.

Dia 4 - Terça-feira (16/11/2021) - Etapa realizada por vídeoconferência

8:30 - Sorteio do ponto da prova didática para o primeiro grupo de candidatos (ordem de
inscrição).

9:00–18:00 - Apreciação dos títulos e trabalhos pela comissão julgadora.

13:30 - Sorteio do ponto da prova didática para o segundo grupo (ordem de inscrição).

Dia 5 - Quarta-feira (17/11/2021) - Etapa realizada por vídeoconferência



8:30 - Entrega das apresentações da prova didática dos candidatos do primeiro grupo**.

8:45–13:00 - Prova didática do primeiro grupo de candidatos (ordem de inscrição).

13:30 - Entrega das apresentações da prova didática dos candidatos do segundo grupo**.

13:45–18:00 - Prova didática do segundo grupo de candidatos (ordem de inscrição).

Dia 6 - Quinta-feira (18/11/2021) - Etapa realizada por vídeoconferência

8:30–12:30 Arguição dos memoriais.

13:30–18:30 - Continuação da arguição dos memoriais.

Dia 7 - Sexta-feira (19/11/2021) - Etapa realizada por vídeoconferência

12:00 - Divulgação do resultado final.

*O memorial descritivo e os documentos comprobatórios devem estar em dois arquivos
separados, em formato PDF e paginados. Os documentos comprobatórios devem estar todos
em um único aquivo PDF, e agrupados conforme o quadro de critérios de avaliação de títulos e
trabalhos, como constante no sítio do concurso. Os documentos devem estar numerados e
precedidos por um índice, ou por um relatório de atividades. Memorial e documentos devem ser
entregues em um "pen-drive" de forma presencial, que será devolvido após documentos
copiados.

**As apresentações devem ser entregues em formato .ppt ou .pdf para o email do concurso até
a hora determinada no cronograma.


