UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA
INSTITUTO DE QUÍMICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA

Boa tarde a todos

Prezados candidatos,

A segunda fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para Professor Substituto do
Departamento de Química Analítica será iniciada amanhã, às 08h40 pela plataforma Microsoft
Teams. Vocês foram incluídos em uma equipe na plataforma, através dos e-mails cadastrados
na inscrição de cada, utilizados também para o encaminhamento deste e-mail. Pedimos que
respondam este e-mail confirmando acesso ao seu conteúdo e à reunião referente à Prova
Escrita, agendada para a data de amanhã (vide link abaixo). Qualquer problema no acesso à
Plataforma deverá ser relatado o quanto antes, a fim de que seja solucionado sem detrimento
à continuidade do candidato ao PSS. É de responsabilidade do candidato a garantia ao acesso à
Plataforma e às reuniões, podendo acarretar a desclassificação do mesmo caso não haja o
acesso dentro do horário previsto.
A abertura da segunda fase será iniciada amanhã, às 08h40, com tolerância de entrada de 5 min.
Após esse tempo, será realizada uma chamada virtual onde os candidatos deverão responder
com suas câmeras ligadas. Após isso, será realizado o sorteio dos pontos da prova e será iniciado
o período de consulta aos materiais didáticos.
Atentem-se que vocês deverão criar códigos de 3 letras e 3 números, que identificarão as suas
provas para correção sob sigilo. Vocês deverão enviar o código para o e-mail do concurso do
DQA (inscricao.ps.dqa.iq@gmail.com) até 08h20 de amanhã (15/02/2022). O não envio do
código até o horário descrito acarretará na eliminação do candidato. Os membros da Comissão
Avaliadora não terão acesso aos e-mails com os códigos, de tal forma que todo e qualquer
contato deverá ser realizado com a Secretaria deste concurso através do mesmo e-mail.
É recomendada a leitura efetiva de todo conteúdo das Normas Complementares deste PSS, uma
vez que é de responsabilidade do candidato a ciência de todas as informações divulgadas.

Boa prova a todos,

Link da reunião:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ahwOjPDJbaZ4SQIKp_HPMD3SBB3ZzsQx3B4tC7kKg6gc1%40thread.tacv2/16448738
89227?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdf8d8b4-d76f-47c9-aa1010d297701c82%22%2c%22Oid%22%3a%225c79d840-217f-4965-8ca2-bd7670bcaf8f%22%7d

Comissão avaliadora

