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Convocação para Entrega de Títulos 

 
Os candidatos aos cargos de nível superior aprovados na Prova Discursiva de acordo com os critérios 

definidos no Anexo IV do Edital nº 63/2013, exceto os candidatos aos cargos/áreas de atuação de 

Médico - Cardiologista e de Médico - Hematologista, estão convocados para entregar documentos a 

serem considerados para a Prova de Títulos, conforme estabelece o Anexo VI do mesmo edital. 

 

Os candidatos que desejarem entregar seus documentos deverão imprimir e preencher o modelo do 

“Formulário de Autoavaliação” correspondente ao seu cargo/área de atuação, disponível no sítio 

eletrônico do concurso, e entregá-lo juntamente com sua documentação no período e local abaixo 

indicados. 

 

Observações: 

1) De acordo com o subitem 11.2.3 do Edital nº 63/2013, o candidato que não entregar os documentos 

para avaliação no período e local determinados receberá nota zero nesta fase, mas não será 

eliminado do concurso. 

2) Verifique atentamente se o modelo de “Formulário de Autoavaliação” impresso corresponde ao 

cargo/área de atuação a que concorre, pois há diferença de pontuação entre os vários modelos. 

3) O candidato deverá informar no “Formulário de Autoavaliação” a quantidade total de páginas 

entregues e, para cada categoria e tipo de documento apresentado: 

a) Titulação - Quantidade de documentos entregues e Pontuação pretendida pelo Candidato; 

b) Experiência Profissional - Quantidade de períodos completos de 6 ou 12(*) meses, conforme o 

caso, e Pontuação pretendida pelo Candidato. 

(*) – períodos completos de 12 meses referem-se apenas ao cargo/área de atuação de Médico - 

Pediatra / Emergência Pediátrica. 

 

Informações para a entrega dos documentos: 

Período: de 03 a 05 de setembro de 2013, das 10h às 16h. 

Local: UFRJ - Prédio da Reitoria - Av. Pedro Calmon, 550 – Térreo – Sala do Recadastramento - Cidade 

Universitária - Ilha do Fundão. 


