Prezados colegas,
Como informado anteriormente, o Concurso Público para o Magistério Superior
referente às 02 (duas) vagas de código MS-062 (Química Orgânica) teve início no
dia 07 de maio, 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 601. Dos 50 (cinquenta) candidatos homologados, 29 (vinte
e nove) compareceram para realizar a Prova Escrita. Logo após o término da Prova
Escrita, teve início a correção das provas que continuou na terça-feira, dia 08 de maio.
Dos 29 candidatos que realizaram a Prova Escrita, 07 (sete) candidatos foram
considerados aptos a continuar as demais provas. No dia 09 de maio, quarta-feira,
ocorreu a Prova de Títulos na sala 616 (etapa reservada à banca) e no dia 10 de maio,
quinta-feira, ocorreu a Prova Didática, em sessão pública, a partir das 08:30 h na sala
601.
A Comissão Julgadora alterou o calendário, com ciência aos candidatos, antecipando a
Prova de Arguição do Memorial para amanhã, dia 11 de maio, sexta-feira, em sessão
pública, com início às 08:30 h, na sala 601.
11/05 (6a-feira) – Arguição do Memorial – Sala 601 – Início às 08:30 h
Arguição do Memorial para 07 candidatos, por ordem de inscrição, em
sessão pública e gravada, com duração máxima de 30 min por candidato
(incluindo apresentação e arguição), sendo vedada a presença dos demais
candidatos.
Ordem de apresentação dos candidatos:
08:30 h – RAQUEL VIEIRA SANTANA DA SILVA
09:00 h – LÍVIA CRISTINA ROCHA MENDONÇA DA FROTA
09:30 h – ROBERTA KATLEN FUSCO MARRA
10:00 h – DANIELLA RODRIGUES FERNANDES NORONHA
10:30 h – CAMILO HENRIQUE DA SILVA LIMA
11:00 h – ZSOLT CSÓK
11:30 h – VITOR SUETH SANTIAGO
Obs.: Todos os candidatos devem comparecer às 08:30 min
e aguardar próximo à sala do concurso, pois pode ocorrer
antecipação do horário.
Saudações,
Magaly G. Albuquerque – Chefe do DQO-IQ-UFRJ
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