
DATA HORÁRIO ATIVIDADE

08:00 Abertura do Concurso (presencial- sala 328)

08:30 Sorteio dos pontos da prova escrita

8:30 às 9:30 Consulta dos Candidatos para a Realização da Prova Escrita

Preparo da Prova escrita pela Banca Examinadora

9:30 às 13:30 Prova Escrita (presencial)

Divulgação remota do resultado da Prova Escrita (por e-mail aos candidatos e no site da FAU-UFRJ http://www.fau.ufrj.br)

Disponibilização de cópias das provas Provas Escritas (em link público a ser divulgado no site da FAU-UFRJ http://www.fau.ufrj.br)

Inicio do prazo para interposição de recursos contra o resultado da Prova Escrita

Todo recurso deve ser feito em documento assinado e digitalizado pelo(a) candidato(a), e enviado por e-mail para dpa@fau.ufrj.br

18:00 Fim do prazo para interposição de recursos contra o resultado da Prova Escrita

20:00 Divulgação do resultado final da Prova Escrita, após o julgamento dos eventuais recursos (por e-mail aos candidatos e no site da FAU-UFRJ http://www.fau.ufrj.br)

8:00 às 9:00 Apresentação Prova Prática (presencial)

9:00 às 13:00 Prova Prática (presencial)

10:30 às 14:00

Arguição de Memorial dos 07 candidatos, por ordem de inscrição, cada um a cada meia hora, sucessivamente (atividade remota)                                                                                             

Será enviado por e-mail aos candidatos link de sala virtual Google Meet (sala de espera). Os candidatos devem entrar na sala com 10 minutos de antecedência em relação 

ao horário indicado para sua Arguição. Na sala de espera será fornecido o link da sala da prova, onde estará a Banca Julgadora, no momento que a mesma autorizar a 

entrada da(o) candidata(o) à sala virtual da prova.

10:30 1- PETAR VRCIBRADIC (no. inscrição 600033)
11:00 2- LUÍSA AUGUSTA GABRIELA TEIXEIRA GONÇALVES (no. inscrição 600359)
11:30 3- JONAS DELECAVE DE AMORIM (no. inscrição 600406)
12:00 4- PEDRO BARRETO DE MORAES (no. inscrição 601156)
12:30 5- ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA (no. inscrição 602015)
13:00 6- BARBARA THOMAZ LINS DO NASCIMENTO (no. inscrição 602314)
13:30 7 ALINE ASSIS DE ANDRADE CRUZ (no. inscrição 602370)

terça-feira, 28 setembro
19:00

Sorteio do ponto da Prova Didática para os candidatos 1 a 3, por ordem de inscrição (atividade remota)* (VER NOTA NO FINAL DA PÁGINA)                                                                     

Será enviado por e-mail aos candidatos link de sala virtual Google Meet/ TODOS os 7 candidatos devem estar presentes na sala virtual)

quarta-feira, 29 setembro
13:00

Sorteio do ponto da Prova Didática para os candidatos 4 a 7, por ordem de inscrição (atividade remota)* (VER NOTA NO FINAL DA PÁGINA)                                                                     

Será enviado por e-mail aos candidatos link de sala virtual Google Meet/ TODOS os 7 candidatos devem estar presentes na sala virtual)

13:30 Entrega pelos candidatos 1 a 3 do arquivo digital de apresentação da Prova Didática (envio por e-mail para dpa@fau.ufrj.br)

14:00 às 17:00

Prova Didática candidatos 1 a 3, cada um a cada hora, sucessivamente (atividade remota)                                                                                                                                                                    

Será enviado por e-mail aos candidatos link de sala virtual Google Meet (sala de espera). Os candidatos devem entrar na sala com 10 minutos de antecedência em relação 

ao horário indicado para sua Prova Didática. Na sala de espera será fornecido o link da sala da prova, onde estará a Banca Julgadora, no momento que a mesma autorizar a 

entrada da(o) candidata(o) à sala virtual da prova.

14:00 1- PETAR VRCIBRADIC (no. inscrição 600033)
15:00 2- LUÍSA AUGUSTA GABRIELA TEIXEIRA GONÇALVES (no. inscrição 600359)
16:00 3- JONAS DELECAVE DE AMORIM (no. inscrição 600406)

07:30 Entrega pelos candidatos 4 a 7 do arquivo digital de apresentação da Prova Didática (envio por e-mail para dpa@fau.ufrj.br)

8:00 às 12:00

Prova Didática dos candidatos 4 a 7, cada um a cada hora, sucessivamente (atividade remota)                                                                                                                                                                 

Será enviado por e-mail aos candidatos link de sala virtual Google Meet (sala de espera). Os candidatos devem entrar na sala com 10 minutos de antecedência em relação 

ao horário indicado para sua Prova Didática. Na sala de espera será fornecido o link da sala da prova, onde estará a Banca Julgadora, no momento que a mesma autorizar a 

entrada da(o) candidata(o) à sala virtual da prova.

08:00 4- PEDRO BARRETO DE MORAES (no. inscrição 601156)
09:00 5- ROGÉRIO PENNA QUINTANILHA (no. inscrição 602015)
10:00 6- BARBARA THOMAZ LINS DO NASCIMENTO (no. inscrição 602314)
11:00 7- ALINE ASSIS DE ANDRADE CRUZ (no. inscrição 602370)

16:30 
Apuração do resultado e divulgação, em sessão pública, das notas atribuídas por cada membro da Comissão Julgadora a cada prova de cada candidata(o).                                         

Link da sala virtual será enviado aos candidatos por e-mail e publicado no site da FAU-UFRJ (http://www.fau.ufrj.br)

segunda-feira, 4 outubro NÃO HAVERÁ ATIVIDADES

terça-feira, 5 outubro NÃO HAVERÁ ATIVIDADES

quarta-feira, 6 outubro NÃO HAVERÁ ATIVIDADES

quinta-feira, 7 NÃO HAVERÁ ATIVIDADES

NOTAS: * o sorteio do ponto deverá ser acompanhado por todos(as) os(as) candidatos(as) aptos(as) a participarem desta etapa. como prevê o art. 5°, 

parágrafo 3°da Resolução n° 07 de 2021-CONSUNI

Local de realização das provas escrita e prática: 
Avenida Pedro Calmon 550 – Prédio da Reitoria - 3º andar - Sala 328 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 21941-901

Observação:  O concurso será realizado de forma híbrida, com as Provas Escrita e Prática de forma PRESENCIAL e demais atividades em MODO REMOTO, via plataforma Google Meet (links a serem disponibilizados 

aos candidatos aprovados para essa fase do Concurso). Para acessar a plataforma Google (Google Meet), a(o) candidata(o) precisa possuir conta Gmail (cadastro gratuito).

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior

Edital UFRJ n° 953, de 20 de dezembro de 2019
Código/Setor: MC-081 Projeto de Arquitetura

Informações importantes, de observância obrigatória a todos os candidatos:

A) Comparecer utilizando máscara de proteção facial e utilizá-la durante todo o tempo de duração da prova. Deverão levar pelo menos uma máscara

de proteção facial reserva em embalagem que a proteja de contaminação, para que possa trocar durante a prova, se necessário.

B) Levar sua própria caneta de tinta indelével na cor azul ou preta.

C) Utilizar álcool em gel a ser disponibilizado pela Organização do concurso na entrada de cada sala de aplicação de prova.

D) Levar a sua própria água em garrafas de no máximo 500 ml cada uma, ou usar copos descartáveis.

E) Apresentar um documento oficial e original de identidade, com fotografia e assinatura.

F) O horário da divulgação do resultado da Prova Escrita poderá ser antecipado ou adiado discretamente.  Os candidatos que eventualmente vierem a recorrer do resultado devem, portanto, estar atentos a este horário, uma vez que o 

prazo para o recurso é de 24 horas contadas a partir da divulgação.  Para tanto, será considerado o horário constante do e-mail a ser enviado aos candidatos.

G) Cada candidato terá até 50 minutos para a Prova Didática

H) Cada candidato terá até 20 minutos para a Arguição de Memorial
I) O Calendário poderá ser alterado conforme o andamento do concurso, sempre com a concordância dos candidatos

CRONOGRAMA FINAL (VERSÃO REVISADA EM 24/09/2021):

segunda-feira, 20 setembro

Período de realização das Provas:  20/09/2021 a 01/10/2021

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

Entrega Memorial e Comprovantes:                                                                                                                            

A documentação abaixo listada deve ser enviada em formato digital, por e-mail, para dpa@fau.ufrj.br até 16/09/2021, impreterivelmente.

1) Memorial: arquivo digital, em formato PDF único.  

terça-feira, 21 setembro 18:00

quarta-feira, 22 setembro

quinta-feira 23 setembro

sexta-feira, 1 outubro

quinta-feira, 30 setembro

segunda-feira, 27 setembro


