
 

 

 

 

 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 02 (duas) vagas para o cargo de Professor Adjunto 

A – 40 h DE – Química Medicinal Integrada – Departamento de Fármacos e Medicamentos (DEFARMED) – 

Campus Cidade Universitária (Fundão) – Faculdade de Farmácia – CCS – UFRJ. Edital nº 450, de 03 de 

dezembro de 2014 (publicado no DOU nº 236, de 05 de dezembro de 2014) - Consolidado com as alterações 

do Edital nº 14, de 14 de janeiro de 2015 (publicado no DOU nº 10, de 15 de janeiro de 2015) e do Edital nº 

18, de 22 de janeiro de 2015 (publicado no DOU nº 16, de 23 de janeiro de 2015). Resolução nº 12/2014 – 

CONSUNI. 

CALENDÁRIO DE PROVAS  

Código/Setor: MS-093/Química Medicinal Integrada 
Local de realização das provas: Avenida Carlos Chagas Filho, 373 – Bloco K – 2º andar – sala 050 – 
Edifício do Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências da Saúde, Cidade Universitária, Ilha do 
Fundão, Rio de Janeiro – RJ 
Período de realização do concurso: 03 a 07 de agosto de 2015 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data Horário Atividade 

10 de julho 
sexta-feira 

10:00 até 16:00 Prazo final para entrega de documentos comprobatórios 

   

03 de agosto  
segunda-feira  

9:00  Instalação da Comissão Julgadora 

9:15  Sorteio dos pontos das provas escrita e didática 

9:30  Consulta aos pontos da prova escrita pelos candidatos 

10:30 Início da Prova Escrita 

14:30 Término da Prova Escrita 

15:00 Início da leitura pública da prova escrita pelos candidatos 

18:30 Resultado da prova escrita 

18:40  Início do período de interposição de recursos da prova escrita (24 
horas) 

 

04 de agosto  
terça- feira 

18:40  Final do período de interposição de recursos da prova escrita (24 
horas) 

10:00 Prova de títulos (atividade exclusiva da comissão julgadora - não 
requer a presença dos candidatos) 

   

05 de agosto  
quarta-feira 

8:30 Resultado dos recursos da prova escrita 

9:30 Entrega das mídias com o material da prova didática pelos 
candidatos 

10:00 Prova didática (obedecendo a ordem de inscrição) 

   

06 de agosto  
quinta-feira 

9:30  Arguição do memorial (obedecendo a ordem de inscrição) 

   

07 de agosto 
sexta-feira  

9:00  Divulgação das notas e do resultado final em sessão pública 

 

Observação: O cronograma poderá ser alterado em função do andamento do concurso, sempre 
com a anuência dos candidatos. 

 

 


