
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

16/11/2020

  Segunda-feira - Inscrição. Data prevista para publicação do Edital 448/2020 em D.O.U.

17/11/2020

 Terça- feira - Inscrição.

18/11/2020

  Quarta- feira - Inscrição.

19/11/2020

  Quinta- feira - Inscrição.20/11/2020

  Sexta- feira - Feriado.

8:00 - 16:00

Exame preliminar da documentação apresentada. 

Homologação das inscrições.

16:00 Divulgação da Comisão Julgadora e da lista com os nomes dos candidatos aptos para a próxima fase, no site do IQ e do DQA. 

8:00 - 18:00 Análise de currículo (eliminatória).

18:00 Divulgação dos aptos para a segunda fase no site do IQ e do DQA.

25/11/2020 

 Quarta-feira 08:40

Reunião inicial via plataforma a ser selecionada (ver site do IQ e do  DQA). 

 Sorteio de 02 (dois) pontos para a Prova Escrita a partir da lista do programa previamente divulgado. Presença obrigatória sob pena de desclassificação.

09:00:00 - 10:00 Consulta durante 01 (uma) hora, por parte dos candidatos, a obras, trabalhos publicados e anotações pessoais para realização da Prova Escrita

10:00

Início da Prova Escrita na sala virtual a ser informada pelo site do IQ e do DQA.

 A Prova Escrita constará de questões específicas considerando 02 (dois) pontos sorteados do programa e deverá ser totalmente realizada pela plataforma. Haverá tolerância de 5 

min para a entrada na sala de provas.

12:00 Término da Prova Escrita

26/11/2020 12:00 Divulgação da lista com o código dos candidatos aprovados para a fase seguinte , no site do IQ e do DQA. Apenas os 10 primeiros colocados seguirão para a fase seguinte.

 Quinta-feira 12:05 Início do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou conteúdo da Prova Escrita

27/11/2020 12:05 Término do prazo para interposição de recursos contra o resultado e/ou conteúdo da Prova Escrita.

Sexta-feira 17:30 Resultado dos recursos contra o resultado/conteúdo da Prova Escrita. O resultado informado pelo site do IQ e do DQA.

18:00

Reunião inicial na sala virtual a ser informada pelo site do IQ e do DQA. Presença obrigatória sob pena de eliminação.

Sorteio de 01 (um) ponto para a Prova Didática a partir da lista do programa, para todos os candidatos aprovados na Prova escrita,obedecendo a ordem de inscrição no Processo 

Seletivo.

30/11/2020

Segunda-feira 08:00

Início das Provas Didáticas para todos os candidatos aprovados (10 primeiros colocados da prova escrita).

 na Prova escrita, obedecendo à ordem de inscrição. 

  A prova didática terá duração de 20 minutos com 05 minutos de intervalo entre as apresentações de acordo com cronograma anexo (Cronograma de Apresentação). Será realizada 

pela plataforma a ser divulgada pelo site do IQ e do DQA. O candidato deverá entrar na sala com 3 minutos de antecedência. 

13:00 Deliberação da comissão julgadora.

01/12/2020

Terça-feira

12:00 Divulgação pública do resultado do Processo Seletivo no site do IQ e do DQA.

Site do IQ: www.iq.ufrj.br

Site do DQA: https://dqa.iq.ufrj.br/

Plataformas que podem ser utilizadas para a realização das reuniões e provas: Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams e AVA.

V 01

Seleção - Primeira fase (Eliminatória) - Inscrição e análise de currículo

Seleção - Segunda fase (Eliminatória) - Realização da Prova escrita

23/11/2020 

 Segunda-feira

24/11/2020 

Terça-feira

As informações contidas neste documento podem ser alteradas conforme o andamento do processo seletivo, sempre com o conhecimento dos candidatos. O DQA não se 

responsabiliza por problemas de acesso a qualquer dos eventos remotos desta seleção por parte dos candidatos, não sendo motivo de recurso.
Observação:

Período: 23 a 25 de novembro de 2020.

Horário, tempo de duração e orientações para a sua realização: Conforme cronograma abaixo.

CRONOGRAMA

CALENDÁRIO DE PROVAS

Processo Seletivo Simplificado Professor Substituto

Setorização: Química Analítica

Local de realização das provas Escrita e Didática: A ser divulgada pelo site do IQ e site do DQA. E-mail: dqa@iq.ufrj.br 

http://www.iq.ufrj.br/
http://www.iq.ufrj.br/
https://dqa.iq.ufrj.br/
https://dqa.iq.ufrj.br/

