
Calendário de provas no DGEI 
	  

CALENDÁRIO DE PROVAS 
Código/Setor: MS-073 - Instituições e Questões Contemporâneas 
Local de realização das provas: Prédio da Faculdade de Letras, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de 
Janeiro - RJ 
Período: De 30/11 – 04/12/2015 
Orientações conforme o cronograma abaixo. 

CRONOGRAMA 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

 
23 a 25/11/15 

 
9:00 às 13:00 

Período para a entrega dos comprovantes de títulos e trabalhos em cópias 
autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais na secretaria 
acadêmica do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional (DGEI). 
Somente candidatos que ainda não entregaram. 

2a feira 
 
 

30/11/2015 

9:00 Instalação da banca examinadora. 
Sorteio dos pontos para as provas escrita (três) e didática (um). 

9:15 Consulta dos candidatos a seus apontamentos e livros. 
10:15 Apresentação das 3 questões formuladas pela banca examinadora. 
10:30 Início da prova escrita. Obs.: durante esse período, não será permitida a 

utilização de nenhum tipo de equipamento eletrônico. 
14:30 Término da prova escrita. 
15:00 Correção das provas escritas pela Banca e afixação das fotocópias em local 

público. 
3a feira 

 
01/12/2015 

9:00 Reunião da comissão julgadora para deliberação sobre a correção das provas 
escritas. 

10:00 Divulgação no mural do curso de DGEI da lista de candidatos aprovados para a 
fase seguinte. 

13:30 Prova de títulos (atividade exclusiva da banca julgadora - não requer a presença 
dos candidatos). 

4a feira 
 

02/12/2015 
10:00 Entrega de mídias com o material da prova didática pelos candidatos. 
10:30 Início da prova didática, obedecendo a ordem de inscrição. Tempo de aula de 

45 a 50 minutos para cada candidato, com intervalo de 10 minutos entre os 
candidatos. 

12:30 Intervalo para o almoço. 
14:00 Prova didática – continuação (obedecendo a ordem de inscrição). 

5a feira 
 

03/12/2015 
9:00 Prova didática – continuação (obedecendo a ordem de inscrição) 

12:00 Intervalo para o almoço. 
14:00 Atribuição de notas da prova didática pela banca examinadora. 

6a feira 
 

04/12/2015 
9:00 Início da arguição do memorial (obedecendo a ordem de inscrição). Tempo de 

arguição de 20 a 30 minutos para cada candidato, com intervalo de 10 minutos 
entre os candidatos. 

13:00 Considerações finais. 
15:00 Leitura das notas e proclamação dos resultados. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
O calendário de provas poderá ser alterado, conforme o andamento do concurso e sempre 
com a anuência dos candidatos. 
A substituição da leitura oral pública das provas escritas dos concursos do edital n.º 450, de 
03 de dezembro de 2014, pela afixação de fotocópias das mesmas em local público foi 
aprovada pelo Colegiado do curso de DGEI em reunião realizada no dia 7 de maio de 2015. 

 
	  
	  


