Rio de Janeiro 28 de abril de 2020.
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, no uso de suas atribuições torna público
a sistematização da prova prática do Edital n° 953, de 20 de dezembro de 2019 para provimento
efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior Edital no 953, de 20
de dezembro de 2019 (Consolidado com as alterações dos Editais nº 9, de 9 de janeiro de 2020,
nº 31, de 03 de fevereiro de 2020, nº 48, de 11 de fevereiro de 2020 e n° 116 de 25 de março de
2020).

Esta sistematização de provas práticas refere-se às vagas dos seguintes setores:


MC-026 - Anatomia: Envelhecimento



MC-027 - Farmacologia Básica e Aplicada ao Desenvolvimento de Fármacos



MC-028 - Biologia Tecidual: Pesquisa Básica e Translacional no Envelhecimento

A seguinte sistemática será utilizada durante a prova prática do referido concurso:
1. Em conformidade com o artigo 60 da Resolução 16/2018 - CONSUNI, a prova prática

será realizada sob a forma de exposição oral. A prova prática avaliará o projeto que o
candidato pretende desenvolver no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, caso seja
aprovado no concurso. Este projeto tem seus alicerces no ensino de graduação e pósgraduação, na pesquisa científica e na extensão universitária e deve alinhar-se com o
perfil desejado para cada setor apresentado no item “Conteúdo Programático e Bibliografia das Provas” (https://concursos.pr4.ufrj.br/index.php/3-concursos/concursos-emandamento/450-edital-953-2019-4-conteudo-e-bibliografia) através do link para os setores MC-026, MC-027 e MC-028.
2. O candidato deverá fazer uma apresentação no tempo máximo de 30 minutos, a ser pro-

jetada em sala ou auditório previamente definida no cronograma do concurso. As apresentações são públicas e serão previamente divulgadas.
3. A direção do Instituto de Ciências Biomédicas oferecerá Datashow, computador e pes-

soal técnico para dar suporte na instalação da apresentação dos candidatos, porém não
se responsabilizará por incompatibilidades de formatos ou outros problemas que estejam relacionados a preparação da apresentação pelo candidato.
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4. A apresentação dos candidatos deverá ser instalada e testada no computador do concurso

na sala ou auditório de prova antes da apresentação do primeiro candidato. O candidato
poderá usar seu próprio computador, porém deverá deixá-lo na sala antes do início da
primeira apresentação. A ordem das apresentações seguirá a ordem de inscrição dos
candidatos do primeiro ao último inscrito, sendo vedada a presença dos demais candidatos enquanto um candidato esteja apresentando.
5. Após cada apresentação os examinadores terão até 15 minutos para fazerem perguntas

referentes a prova prática dos candidatos.
6. Cada examinador deverá conferir uma nota de zero a dez para o desempenho do candi-

dato na prova prática.
7. As provas práticas serão gravadas e os arquivos ficarão disponíveis na direção do Insti-

tuto de Ciências Biomédicas.

Prof. Jose Garcia Abreu, Diretor
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS-UFRJ
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