
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

8:00 às 8:30h Abertura dos trabalhos e instalação da banca examinadora

8:30h às 9:00h

Apresentação dos candidatos, confirmação dos horários, divulgação dos 

pontos para a prova didática , sorteio dos pontos da prova didática, 

divulgação dos pontos para a prova escrita, sorteio dos 3 pontos da 

prova escrita

9:00 às 10:00h Primeira fase da prova escrita (consulta a material)

10:00 às 14:00h Segunda fase da prova escrita (elaboração das respostas, sem consulta)

9:00 às 13:00h Banca realisa a análise dos currículos (prova de títulos)

13:00às 14:00h Intervalo para almoço (banca)

14:00 h Fim da prova escrita

14:00 às 18:00h Banca realiza a correção da prova escrita

18:00 h Divulgação aos candidatos da lista de aprovados na prova escrita

8:00h Início da arguição de memorial (30 minutos por candidato)

8:00 às 12:00 h
arguição de memorial para os candidatos de 1 a 7 (por ordem de 

inscrição)

11:30 às 13:00h Intervalo para almoço (banca)

13:00h às 14:30h 
arguição de memorial para os candidatos de 8 a 10 (por ordem de 

inscrição)

14:30h às 16h Deliberação da banca a respeito das arguições 

8:00h Início da prova didática (uma hora, aulas de 50 minutos, por candidato)

8:00 às 13:00 h Prova didática para os candidatos de 1 a 5 (por ordem de inscrição)

13:00h às 14:00h Intervalo para almoço (banca)

14:00 h às 19h Prova didática para os candidatos de 5 a 10  (por ordem de inscrição)

19:00 horas Início da deliberação final da banca

19:00h às 20:30h Fechamento das notas das 4 provas: 

Prova de títulos, prova escrita, arguição de memorial e prova didática

Deliberação final da banca 

20:30h às 21:00h Divulgação pública dos resultados

Elaboração de atas

Encerramento

Observação: Caso haja um número menor de candidatos o cronograma será devidamente adaptado.

06/05/14

07/05/14

Período: De 05 a 07 de maio de 2014

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

CRONOGRAMA

05/05/14

CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: MS-048/Fundamentos da Computação

Local de realização das provas: Prédio do Centro de Tecnologia da UFRJ - Bloco C/Sala 116 - Av. Athos 

da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-909


