CONCURSO PÚBLICO - MAGISTÉRIO SUPERIOR (EDITAL 95/2016). ÁREA: HISTÓRIA (SÉC. XIV-XIX)

06/02/2017 (2a feira)
8h: Reunião dos integrantes da banca
8h30: instalação da banca e entrega da documentação dos candidatos em envelope lacrado e identificado (nome e área
do concurso)
8h45: sorteio de 2 (dois) pontos para prova escrita (1ª fase)i
8h50: Início da consulta de material em qualquer meio e de apontamentos pelos candidatos
9:50 – encerramento do período de consulta e apontamentos, e início da redação da prova escritaii
12:50 – encerramento da prova escrita (duração 180 minutos)
8h50 – 12h50: A banca consultará a documentação entregue para a análise do perfil dos candidatos (2ª fase).
14h às 17h Leitura pública das provas, obedecendo a sequência da ordem alfabética dos nomes dos candidatos (1º.
Grupo).iii
07/02/2017 (3a feira)
8h–12h: Continuação da leitura pública das provas (2º. Grupo).
14h: Divulgação dos nomes dos candidatos aprovados na Prova Escrita (1ª fase) e do resultado da análise do perfil dos
candidatos aprovados na prova escrita (2ª fase).
14h10: Primeiro sorteioiv relativo à prova didática para a formação de dois grupos de candidatos.
14h15: Segundo sorteio: ponto da prova didática referente ao “grupo I”
08/02/2017 (4a feira)
8h15– Terceiro sorteio da prova didática referente ao ponto das provas do “grupo II”.
14h10: Sorteio da ordem dos candidatos para a Prova Didática do grupo I
14h15 às 17h – Prova didática do grupo I - duração de 50 minutos cada aula – (3ª fase).v
09/02/2017 (5a feira)
8h10: Sorteio da ordem dos candidatos para a Prova Didática do grupo I
8h15 às 16h15 – Prova didática do grupo II – duração de 50 minutos cada aula – (3ª. fase)
17 h Divulgação dos nomes dos candidatos aprovados na Prova Didática.
10/02/2016 (6a feira)
8h às 16h30 - Análise dos currículos, memorial e planos de trabalho. Arguição do memorial e planos de trabalho (4ª
fase).
18h – Divulgação do resultado do concurso.
OBSERVAÇÃO 1: O cronograma poderá ser alterado pela banca, em virtude de quaisquer circunstâncias que
julgar necessário. Havendo necessidade de modificação, as informações atualizadas serão divulgadas.
Observação 2: O local de realização das provas será divulgado posteriormente.
(Seropédica, 20 de dezembro de 2016)
i
ii

O candidato que chegar ao local de prova após o sorteio do ponto estará eliminado do concurso.
Os candidatos durante a redação da prova terão acesso apenas aos apontamentos feitos na etapa anterior.

iii

A depender do número de candidatos pode haver a divisão em dois grupos de leitura. A leitura do segundo grupo seria a primeira
atividade da terça-feira, conforme indicado a seguir
iv
Conforme Art. 13/deliberação 75/CEPE/2013, poderão ser constituídos dois (2) ou mais grupos de candidatos para a realização
da Prova Didática, caso o número de candidatos inscritos no concurso exigir este procedimento. Neste caso, serão realizados 2 ou
mais sorteios referentes à realização da prova didática. O primeiro sorteio terá como objetivo formar os grupos de candidatos; os
demais sorteios definirão os temas, os dias das provas de cada grupo e a ordem dos candidatos na realização da prova.
v
Conforme Art. 13 deliberação 75/CEPE/2013, em seu parágrafo 3o. é facultado à Comissão Avaliadora arguir o candidato na
prova didática, pelo tempo de até 30 minutos.

