
Andamento Concurso IQ-UFRJ Química Orgânica-Tecnologia Química (MS-060) 

 

Prezados colegas, 

 

Como informado anteriormente, o Concurso Público para o Magistério Superior referente à vaga de 

código MS-060 (Química Orgânica/Tecnologia Química) teve início no dia 16 de abril, segunda-feira, às 

08:00 h, no prédio do Centro de Tecnologia (CT), Bloco A, 6o-andar. A banca foi instalada na sala 616 

(Secretaria do DQO) e a Prova Escrita ocorreu na sala 611A. Dos dez (10) candidatos que realizaram a 

Prova Escrita, três (03) candidatos foram considerados aptos a continuar as demais provas. Hoje, dia 17 

de abril, terça-feira, ocorreu a Prova de Títulos na sala 616 (etapa reservada à banca) e amanhã, dia 18 

de abril, quarta-feira, ocorrerá a Prova Didática, em sessão pública, a partir das 08:00 h na sala 611A. A 

Comissão Julgadora alterou o calendário, com ciência aos candidatos, antecipando a Prova de Arguição 

de Memorial para o dia 19/04, quinta-feira, a partir das 08:00 h na sala 633. 

 

Ordem de apresentação dos candidatos: 

08:00 h - FERNANDA BARBOSA DA SILVA 
09:00 h - JOÃO MONNERAT ARAUJO RIBEIRO DE ALMEIDA 
10:00 h - JOSÉ CELESTINO DE BARROS NETO 
 

18/04 (4ª-feira) – Prova Didática – Sala 611A – Início as 08:00 h  

Prova Didática para 3 candidatos, por ordem de inscrição, em sessão pública e gravada, com 50 min por 

candidato e intervalo de 10 min entre cada prova, sendo vedada a presença dos demais candidatos. 

 

19/04 (5a-feira) – Arguição de Memorial – Sala 633 – Início as 08:00 h 

Arguição de Memorial em sessão pública e gravada, com 15 min por candidato e intervalo de 5 minutos 

entre cada prova. 

Saudações, 
Magaly G. Albuquerque - Chefe do DQO-IQ-UFRJ 
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