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Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do Departamento de Química Analítica do 

Instituto de Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Autorizado pelo Edital nº 448, de 13 

de novembro de 2020 (publicado no D.O.U nº 218, seção 03, pág.220, em 16/11/2020).  

 

Orientações para a realização das REUNIÕES e das PROVAS 

ESCRITA e DIDÁTICA. 

1. Todas as reuniões serão realizadas pela plataforma Microsoft Teams; 

2. Os candidatos devem acessar a plataforma através dos e-mails que receberão; 

3. O sorteio dos pontos da PROVA ESCRITA será realizado com a presença OBRIGATÓRIA 

de todos os candidatos a partir das 08h40, do dia 25/11/2020, pela plataforma Microsoft Teams. O 

sorteio será feito utilizando plataforma online; 

4. A PROVA ESCRITA será enviada ao candidato por e-mail às 10h00. O candidato deverá 

resolver as questões da prova em folha avulsa ou em documento de texto. Ao término da prova, esta 

deverá ser fotografada ou escaneada (se feita em folha avulsa) e enviada para o e-mail da secretaria 

do DQA (dqa@iq.ufrj.br);  

5. A realização da PROVA ESCRITA poderá necessitar de cálculos matemáticos. Por isso, é 

fundamental que os candidatos tenham acesso a uma calculadora ou planilha de cálculo durante a 

prova. 

6. A partir desse momento, os candidatos serão identificados por códigos (3 números e 3 letras), 

que deverão ser criados pelos próprios candidatos e enviados para a secretaria do DQA 

(dqa@iq.ufrj.br) na terça-feira (24/11/2020) até 22h00; logo, na PROVA ESCRITA, o candidato 

deverá informar o código ao invés de seu nome;  

7. A duração da prova será de 2 (duas) horas cronológicas, ou seja, terá início às 10h00 (dez 

horas) e término às 12h00 (doze horas). A prova deverá chegar no e-mail da secretaria do DQA até 

às 12h05, IMPRETERIVELMENTE. O departamento não se responsabilizará por qualquer problema 

de conexão de internet dos candidatos; 

8. O material escrito em folha avulsa deve ser enviado em pdf ou arquivo de imagem, com todas 

as páginas identificadas com o código e rubrica do candidato, sendo de sua responsabilidade a 

qualidade da imagem; 

9. Durante a PROVA ESCRITA o candidato deverá manter a câmera ligada na Plataforma 

Microsoft Teams, de tal forma que sua imagem seja visível à banca. Caso o candidato permaneça com 

a câmera desligada por mais de 3 minutos, ele será eliminado do processo seletivo. O departamento 

não se responsabilizará por qualquer problema de conexão de internet dos candidatos; 

10. As respostas, exceto as discursivas (caso existam), só serão corrigidas se a opção marcada na 

múltipla escolha estiver correta; 

11. O acesso à plataforma é de responsabilidade do candidato; 

12. O não envio da prova ou envio fora do horário estipulado é de responsabilidade do candidato 

e acarretará na eliminação do mesmo; 

13. A PROVA ESCRITA será gravada; 
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14. Os 10 primeiros colocados na PROVA ESCRITA seguirão para a fase seguinte do 

PROCESSO SELETIVO; 

15. A PROVA DIDÁTICA será realizada pela plataforma Microsoft Teams; 

16. O sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA será realizado com a presença OBRIGATÓRIA 

de todos os candidatos selecionados (os 10 candidatos aprovados mais bem colocados) a partir das 

18h00, do dia 27/11/2020, pela plataforma Microsoft Teams. O sorteio será feito utilizando 

plataforma online; 

17. Durante a PROVA DIDÁTICA o candidato deverá manter a câmera ligada na Plataforma 

Microsoft Teams. Caso o candidato permaneça com a câmera desligada por mais de 3 minutos, ele 

será eliminado do processo seletivo. O departamento não se responsabilizará por qualquer problema 

de conexão de internet dos candidatos; 

18. A apresentação do candidato, durante a PROVA DIDÁTICA, será gravada. 

 

 


