
CALENDÁRIO DE PROVAS 

Código/Setor: Edital 953/2019, RT-001 - Campus Macaé - Campus Macaé - Medicina - Clínica Médica / Angiologia - 
20H 

Local de realização das provas: Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 - Novo Cavaleiros, Macaé - RJ, 27930-560 
UFRJ - Macaé. Sala: 206 / bloco B. 

Local de realização das demais provas: link para Google Meet disponibilizado por e-mail aos candidatos aprovados 
na prova escrita 

Período: de 15 a 16 de Dezembro 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. 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.  

CRONOGRAMA  

DATA  HORÁRIO  ATIVIDADE  

15/12/2021 
(quarta-feira) 

Até as 08:00 

Prazo final para entrega da documentação por e-mail: 
concursos.medicina@macae.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.  OBS: a entrega 
será somente por via digital. 

Das 08:00 - 08:20 Abertura do Concurso e Instalação da Banca Examinadora 

 

08:20 
Sorteio dos 3 pontos da Prova Escrita e do ponto da Prova Didática. 
Serão excluídos do sorteio para a Prova Didática os pontos 
sorteados para a Prova Escrita. 

 

 

Das 08:30 às 9:30  
Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita. 
Preparo da Prova Escrita pela Banca Examinadora 

 

 

Das 09:30 às 13:30  Prova Escrita  
 

 

Das 14:00 às 16:00  Correção das Provas Escritas  

 

 

  Às 16 horas 

Divulgação remota do resultado das provas escritas e publicação 
das cópias no site da UFRJ-Macaé. Início do prazo para interposição 
de Recursos contra o resultado/conteúdo da Prova Escrita. O 
recurso deverá ser enviado para 
concursos.medicina@macae.ufrj.br com cópia para a presidente 
da Banca (ulianapontes@macae.ufrj.br). 

 

 
 
 
 

 



  

16/12/2021 
(quinta-feira) 

16:00 

Prazo final para interposição de Recursos contra resultado/conteúdo 
da Prova Escrita; Prazo final para entrega do material da prova 
didática por e-mail: concursos.medicina@macae.ufrj.br com cópia 
para a presidente da Banca (ulianapontes@macae.ufrj.br). 

 

16:20 
Resultado final dos recursos contra a prova escrita (no caso da 
existência dos mesmos) 

 

16:30 Análise dos currículos dos candidatos pela Banca Examinadora   

17:30 
Arguição Remota de Memorial dos Candidatos (20-30 min por 
candidato, através da plataforma Google Meet) 

 

18:30 

Prazo final para entrega do material da prova didática por e-mail: 
concursos.medicina@macae.ufrj.br com cópia para a presidente da 
Banca (ulianapontes@macae.ufrj.br). 

 

18:40 
Início de Prova Didática, com duração de até 50 minutos por 
candidato, através do Google Meet  

 

21:00 

Divulgação Pública do Resultado do Concurso - de forma remota - 
na plataforma Google Meet e com transmissão pelo canal de 
YouTube (a ser disponibilizado oportunamente). O resultado também 
ficará disponibilizado na página da UFRJ Macaé (www.macae.ufrj.br) 

 

 

   

Observações:  

1) O cronograma poderá ser alterado, a qualquer momento, conforme o andamento do 
concurso, sempre com a concordância dos candidatos; 2) Link para requisição de 
recursos: http://macae.ufrj.br/images/Recurso-concurso.pdf 

 

 
   

 

Conteúdo Programático (pontos):  

1. Anamnese e Exame físico geral. 2. Principais síndromes clínicas. 3. Síndrome Isquêmica 

Crônica. 4. Trombose Venosa Profunda. 5. Síndrome Pós-Trombótica. 6. Varizes. 7. 

Úlceras Venosas de membros inferiores. 8. Linfedema. 9. Angiopatias Funcionais. 10. 

Isquemia Arterial Aguda. 11. Aneurismas. 12. Vasculites. 

Referências: 

Revisões bibliográficas atuais sobre os pontos listados no conteúdo programático do concurso. 

 


