
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

14/11/2020 17:00
Prazo para entrega dos documentos das candidatas ao concurso, em formato digital, incluindo o artigo acadêmico sobre o 
tema da conferência de que trata o art. 62 da Resolução nº 16/2018. A documentação deve ser enviada para o endereço 
vivian@hucff.ufrj.br, com cópia para jrlapa@hotmail.com, exclusivamente em formato digital, em PDF.

08:00 Instalação dos candidatos na sala do concurso de acordo com as instruções da Reitoria para biossegurança
08:05 Instalação remota da banca julgadora do concurso
08:15 Início do prazo de consulta dos candidatos aos materiais preparatórios
09:15 Início da prova escrita
13:15 Término da prova escrita
13:30 Leitura da prova escrita – candidata 01
14:00 Leitura da prova escrita – candidata 02
14:30 Reunião da banca para atribuição das notas para as provas escritas e divulgação no site da Faculdade de Medicina
15:00 Início do prazo de 24h para interposição de recursos pelas candidatas 
15:00 Avaliação dos títulos das candidatas

15:00 Final do prazo para interposição de recursos
15:15 Reunião da banca para decisão sobre os recursos

08:00 Conferência da candidata 01
09:00 Arguição da conferência e memorial da candidata 01
11:00 Conferência da candidata 02

CRONOGRAMA

26/11/2020

25/11/2020

27/11/2020

Período: De 25 a 27 de novembro de 2020

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: TL-001/Clínica Médica 

Local de realização das provas: Gabinete da Direção da Faculdade de Medicina, bloco K, 2º andar, sala 49 do Centro de Ciências da Saúde, Avenida Carlos 
Chagas Filho 373, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, CEP: 21942-959 (Prova Escrita) e Plataforma Zoom



12:00 Arguição da conferência e memorial da candidata 02
A seguir Reunião da banca para atribuição das notas e indicação da candidata aprovada
A seguir Encerramento do concurso

Observação: O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do Concurso, sempre com a concordância dos candidatos.

27/11/2020


