
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

8:00h Instalação da banca com a presença de candidatos e examinadores

08:30 Sorteio dos 3 Pontos para Prova Escrita

8:45 às 9:45

Os candidatos se dedicam a pesquisar sobre os pontos sorteados

9:50 às 10:00 Apresentação das questões sobre os pontos sorteados

10:00 às 14:00 Redação da Prova Escrita

8:30 às 12:30 LEITURA PÚBLICA DA PROVA ESCRITA de cada um dos 

candidatos, acompanhada por um dos outros candidatos, seguindo a 

ordem de inscrição. Todos os candidatos devem chegar ao local da 

leitura da prova às 08h20.

12:30 às 13:45 Almoço

14:00 às 14:30 Reunião da banca para deliberar se algum candidato deve ser 

enquadrado no Inciso II do Art. 19 das Normas do Consuni 10/2007, 

citadas no Edital

14:30 Anúncio do resultado da reunião supracitada

15:00 às 17:30 APRECIAÇÃO DOS TÍTULOS E TRABALHOS referidos no 

curriculum vitae  de cada candidato

13:00 ARGUIÇÃO DO MEMORIAL, obedecendo a ordem de inscrição. 

Duração: até uma hora e quinze minutos para cada candidato. 

Todos os candidatos devem chegar ao local da argüição do 

memorial às 12h50 e ficar aguardando sua vez em sala a ser 

anunciada.

Após a última

arguição
SORTEIO DO PONTO DA PROVA DIDÁTICA (com a presença de 

todos candidatos)

8:00 às 12:00

PROVA DIDÁTICA dos candidatos, obedecendo a ordem de 

inscrição. Duração de cada aula: de 45 a 50 minutos. Todos os 

candidatos devem chegar ao local da prova didática às 07h50 e ficar 

aguardando sua vez em sala a ser anunciada. 

12:00 às 13:15 Almoço

13:30 Continuação da PROVA DIDÁTICA

17:00 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Observação:

CALENDÁRIO DE PROVAS

27/05/2014

Código/Setor: MS-179 / Inglês

Local de realização das provas: Prédio da Faculdade de Letras, Sala D-110, Av. Horário Macedo, 

2151, Ilha do Fundão Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21941-917.

Período: De 26 a 30 de maio de 2014

CRONOGRAMA

26/05/2014

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

Cronograma sujeito a alterações

30/05/2014

28/05/2014


