
CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

Código/Setor: MS-062/Sistemas Planetários, Meio Interestelar e Astroquímica 
 
Local de realização das provas: Observatório do Valongo/UFRJ; sala 101A; Ladeira Pedro Antônio, 43 – 
Saúde – Rio de Janeiro – CEP: 20080-090 
 
Período: de 19 a 21 de Maio de 2014 
 
Horário, tempo de duração e orientações para sua realização: Conforme cronograma abaixo 
 

CRONOGRAMA 

Data Horário Atividade 

19/05/2014 

8:00-8:30 Instalação da Banca 

8:30-9:00 Apresentação dos candidatos, confirmação dos horários, 
divulgação dos pontos da prova escrita, sorteio de 3 pontos da 
prova escrita 

9:00 – 10:00 Primeira fase da prova escrita (consulta) 

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

9:00 – 13:00 Banca realiza a análise de currículo (Prova de Títulos) 

13:00 – 14:00 Intervalo para almoço (Banca) 

14:00 Fim da prova escrita 

14:00  Sorteio de ponto para a prova didática – candidato 1 

15:00 Sorteio de ponto para a prova didática – candidato 2 

16:00 Sorteio de ponto para a prova didática – candidato 3 

17:00 Sorteio de ponto para a prova didática – candidato 4 

18:00 Sorteio de ponto para a prova didática – candidato 5 

14:30 – 17:00 Leitura da prova escrita pelos candidatos 

17:00 – 20:00 Correção das provas escritas 

20:00  Divulgação aos candidatos da lista de aprovados na prova escrita 

20/05/2014 

9:00 – 12:00 Arguição do memorial *, candidatos 1 e 2 

12:00 – 13:00 Intervalo para almoço  

13:00 – 17:30  Arguição de memorial, candidatos 3, 4 e 5 

17:30  Deliberação da banca a respeito do memorial 

21/05/2014 

9:00 – 10:00 Prova didática 1 candidato  

10:00 – 11:00  Prova didática 2 candidato 

11:00 – 12:00 Prova didática 3 candidato 

12:00 – 13:00 Prova didática 4 candidato 

13:00 – 14:00 Prova didática 5 candidato 

14:00 – 15:00  Intervalo para almoço 



15:30  Início da deliberação final 

15:30 – 18:00 Fechamento das notas das 4 provas: prova de títulos, prova 
escrita, arguição do memorial, prova didática 

 Deliberação final 

18:00 – 19:00 Divulgação pública dos resultados 

 Elaboração de atas 

 Encerramento 

OBSERVAÇÃO Caso haja um número menor de candidatos, o cronograma será reajustado. Qualquer 
outra mudança no cronograma será feita em acordo com os candidatos 

 
*Arguição do memorial: 30 minutos para a apresentação pelo candidato, uma hora para a arguição 
pela banca 
 
 
 
 
 
 
 


