
CALENDÁRIO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE

QUÍMICA ANALÍTICA (IQ/UFRJ)

Edital número 88 de 15 de Abril de 2016

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES1

26/04/2016 a 05/05/2016

1 Cronograma de atividades sujeito a alterações em função do número de candidatos inscritos.

Dia 26/04/2016 (terça-feira)

08h às 20h Apreciação  da  documentação  dos  candidatos  por  parte  da
comissão julgadora. 

Dia 27/04/2016 (quarta-feira)

09h00min Divulgação do resultado da análise dos currículos, no quadro
de aviso 2 (dois) do DQA/IQ/UFRJ.

09h10min  Conhecimento  e  aquiescência,  pelos  candidatos,  do
cronograma do concurso e da lista de pontos da Prova Escrita.

09h20min às 09h30min Sorteio dos pontos da Prova Escrita*.
*Presença  obrigatória  do  candidato  habilitado a  realizar  a
Prova  Escrita;  a  ausência  do  candidato  no  horário
determinado para o sorteio da Prova Escrita será considerado
desistência com conseqüente eliminação do candidato.

09h30min às 10h15min Consulta de material, pelos candidatos, para a Prova Escrita.

10h15min às 12h15min Realização da Prova Escrita pelos candidatos. Duração de 2h,
na sala 516, 5º andar, Bloco A, CT do IQ/UFRJ.

Dia 29/04/2016 (sexta-feira)

09h00min Divulgação da lista de candidatos que obtiverem média igual
ou superior  a  6  (seis)  na  Prova Escrita,  com pelo  menos  2
(dois)  avaliadores  e  que,  portanto  estarão  aptos  a  realizar  a
Prova  Didática.  Local:  quadro  de  aviso  2  (dois)  do  DQA-
IQ/UFRJ.
Obs  .:   em caso de necessidade, os candidatos serão divididos
em grupos (conforme ordem de inscrição) para realização da
Prova Didática,  implicando  em mais  de  uma  data  (a  serem
divulgadas neste mesmo dia, horário e local) para os Sorteios e
realização da Prova Didática.   



Dia 02/05/2016 (segunda-feira)

08h00min Sorteio do ponto da Prova Didática, obedecendo à ordem de
inscrição**.
**Presença  obrigatória  dos  candidatos;  a  ausência  do
candidato  no horário determinado para o sorteio  da Prova
Didática  será  considerado  desistência  com  conseqüente
eliminação do candidato.

Dia 03/05/2016 (terça-feira)

08h00min às 20h00min Realização  da  Prova  Didática,  obedecendo  à  ordem  de
inscrição.
Obs.: A duração da Prova Didática é de 30 min mais ou menos
5 min e com um intervalo de 5 min entre as apresentações.

Dia 05/05/2016 (quinta-feira)

10h00min Divulgação dos resultados. Local: quadro de aviso 2 (dois) do
DQA-IQ/UFRJ.

10h30min Elaboração  do  relatório  final  do  concurso  por  parte  dos
membros da banca.

Membros da Banca:

Profa. Virginia Verônica de Lima (DQA / IQ – UFRJ)

Prof. Rodolfo Santos Barboza (DQA / IQ – UFRJ)

Prof. Carlos Eduardo Rodrigues de Paula (DQA / IQ – UFRJ)


