CALENDÁRIO DE PROVAS

Código/Setor: RD – 001 – Biofísica Ambiental
Local de realização das provas: Prédio do CCS – Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho –
UFRJ, Av. Carlos Chagas Filho, no. 373 - CCS - Bl. G - Ilha do Fundão.
Período: 22/11/2022 a 09/12/2022
Horário, tempo de duração e orientações para realização do Concurso (conforme cronograma
abaixo):

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

22/11/22
(terça-feira)

08:30 h
08:45 h

Apresentação dos candidatos para início do concurso.
Instalação da Banca Examinadora (atividade remota) e sorteio
dos 03(três) pontos da Prova Escrita.

09 h às 10 h

Os candidatos terão 01 (uma) hora para consulta a obras,
trabalhos publicados e anotações pessoais. Não será permitido
o uso de nenhum tipo de equipamento eletrônico
Preparo da prova escrita pela Banca Examinadora.
Realização da Prova escrita – 04 (quatro) horas improrrogáveis
– não será permitido o uso de nenhum tipo de equipamento
eletrônico.
Entrega, na Sala G1-019 (§1º. Art. 45 da Res. Consuni no.
15/20):
- Comprovantes dos títulos acadêmicos e trabalhos publicados
em uma via impressa (Os documentos pessoais - identidade,
CPF e os diplomas, se possível, autenticados).
- Memorial - 05 vias impressas.
Início da correção das Provas Escritas.

14/11/22
(Segunda-feira)

14 h

10:15 h às 14:15 h
14:30 h às 15:30 h

16 h

Prazo final da entrega por email – secretaria@biof.ufrj.br
a) Comprovantes dos títulos e trabalhos publicados: arquivo
digital único, em formato PDF.
b) Memorial: arquivo digital único, em formato PDF.
O e-mail com a documentação deve ter o assunto: “Títulos
Candidato <nome do candidato>”.

24/11/22
(Quinta-feira)

10 h

Divulgação dos candidatos aprovados para a próxima fase no
site - https://biof.ufrj.br/ibccf/concursos/
Afixação remota das cópias das Provas Escritas no site https://biof.ufrj.br/ibccf/concursos/
Início do prazo de 24 (vinte e quatro) horas improrrogáveis
para interposição de recursos contra o resultado e / ou contra o
conteúdo da Prova Escrita.
O recurso será enviado por email - secretaria@biof.ufrj.br

25/11/22
(Sexta-feira)

10 h

Prazo final para interposição de recursos contra
resultado/conteúdo da Prova Escrita.
Divulgação do resultado dos recursos contra a Prova Escrita.
https://biof.ufrj.br/ibccf/concursos/

06/12/22
(Terça-feira)

09 h

Sorteio da prova didática – Grupo I

09:30 h

Arguição de memorial dos candidatos – Grupo II

10:30h

09 h

Sorteio da prova didática – Grupo II

09:30 h

Prova didática – Grupo I (será realizada através da Plataforma
Google Meet– duração 50 minutos)

14 h

Arguição de memorial dos candidatos – Grupo I

08/12/22
(Quinta-feira)

9h

Prova didática – Grupo II (será realizada através da Plataforma
Google Meet– duração 50 minutos)

09/12/22
(Sexta-feira)

09 h

Prova de apreciação de títulos e trabalhos referidos nos
currículos dos candidatos pela Banca Examinadora (atividade
remota)

14 h

Divulgação pública do resultado, de forma remota, através da
Plataforma Google Meet.
Divulgação remota do resultado do concurso no site
https://biof.ufrj.br/ibccf/concursos/

07/12/22
(Quarta-feira)

Observações:
1) O cronograma poderá ser alterado de acordo com o andamento do concurso e proposta
da Comissão Examinadora, com a concordância dos candidatos.
2) Nas provas escrita e didática será facultado ao candidato incluir sua experiência na
área temática ao abordar o(s) ponto(s) sorteado(s).
3) Para a prova de arguição do memorial o candidato deverá preparar uma apresentação
de sua experiência prévia em pesquisa. Ficará a critério da banca se os candidatos terão o
tempo de, até 20 min, para essa apresentação durante a prova.
4) Para a prova didática e arguição do memorial,a divisão dos grupos será feita de acordo
com a ordem de inscrição dos candidatos.

