MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FLORESTAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONCURSO
DE PROFESSOR ADJUNTO NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO FLORESTAL:
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
(EDITAL Nº. 32 DE 06 DE ABRIL DE 2018)
Local das Provas: Salão Verde - Instituto de Florestas/UFRRJ
DIA

HORA
8h30min
8h45min

12/06/2018
9h às 12h

13h ás 17h

8h45min
13/06/2018
9h

Instalação da Banca e Abertura do concurso. Apresentação aos
candidatos do funcionamento das atividades. Entrega dos envelopes
com os documentos por parte dos candidatos.
Sorteio dos pontos da prova escrita, de acordo com o programa do
concurso.
Período de realização da prova escrita (FASE 1). A Prova escrita será
sem consulta.
Avaliação dos documentos pela comissão examinadora para verificar
o atendimento aos requisitos do perfil previstos no Edital (FASE 2).
Correção da Prova Escrita (FASE 1)
Divulgação das notas da prova escrita (FASE 1) e do resultado da
avaliação do perfil dos candidatos. A prova escrita é eliminatória,
com nota mínima igual a sete. Apenas os aprovados na prova escrita
e cujos documentos comprovem o perfil exigido poderão fazer a
prova didática (FASE 3).
Sorteio do ponto da prova didática (FASE 3).

9h15min. ás
17h

Avaliação dos currículos para nota da Prova de Títulos e Plano de
Trabalho (FASE 4).

8h45min

Sorteio da ordem das aulas dos candidatos habilitados para a Prova
Didática (FASE 3)*. Nesse momento, todos os candidatos devem
entregar o arquivo de apresentação da aula para comissão
examinadora.

9h

Início da Prova Didática (FASE 3) com duração prevista de 50
(cinquenta) minutos, com tolerância de dez minutos para mais e dez
minutos para menos. O Instituto de Florestas oferecerá quadro
branco e datashow para essa etapa.

14/06/2018

15/06/2018

ATIVIDADES

8h45min

Divulgação oficial do resultado da FASE 3

9h às
16h30min

Fechamento das notas pela comissão examinadora

17h

Divulgação do Resultado Final

* Havendo mais de 8 candidatos habilitados para a FASE 3, esses serão divididos em quantos grupos
forem necessários, obedecendo-se o limite máximo de 8 candidatos por grupo (Conforme
DELIBERAÇÃO Nº 75/2013/UFRRJ).

Seropédica, 14/05/2018 às 16:10h
(grs)

