Unirio/DPTD - EDITAL 54/2018 - Estudos em Informação e Tecnologia
CALENDÁRIO
NOVEMBRO
7/11/2018
quarta feira
9/11/2018
sexta feira
13/11/2018
terça feira
14/11/2018
quarta feira

Descrição
Item 5.5 :: Deferimento das inscrições com parecer do DPTD.
Item 5.5.1 :: Lista das candidaturas deferidas afixada na
Uni-Rio e no Site.
Item 7.1 (Recurso) :: Prazo final para recurso de
indeferimento de candidaturas.
Resultado de recursos :: Publicação definitiva das
candidaturas deferidas. Item 5.7 :: Envio de telegrama com
Composição da
Comissão, local, dia e hora de sua instalação.
Resultado de recursos :: Publicação definitiva das
candidaturas deferidas
Item 5.7 :: Envio de telegrama com Composição da
Comissão, local, dia e hora de sua instalação.
Resultado do recurso :: Publicação da portaria contendo a
composição final da Comissão local, dia
e hora de sua instalação (se houver mudança)
Participação presencial de toda a Comissão
Início dos trabalhos da Comissão no DPTD, 4º. andar do
prédio do CCH – sala 413

21/11/2018
quarta feira

26/11/2018
segunda feira
DEZEMBRO
3/12/2018
segunda feira

4/12/2018
terça feira

8h30
9h Item 6.3.1 :: Sorteio do ponto da prova escrita (sem consulta)
9h-13h Item 6.3 :: Prova escrita (1 hora de consulta e 3 horas de
redação)
Item 6.3.2 :: Lista de aptos para a prova didática
12h Item 7.3 (Recurso) :: até 3 dias úteis para interposição.

7/12/2018
sexta feira

Item 7.3 (Recurso) :: Prazo final para interposição de
recurso sobre o resultado da prova escrita.
12h

10/12/ 2018
segunda feira

Resultado do recurso :: Lista final de aptos para a prova
didática.
até 12h Item 6.6.1 :: Comprovação dos títulos Lattes

11/12/2018
terça feira

Item :: Início do Sorteio do Ponto para a prova didática
9h

12/12/2018
quarta feira

13/12/2018
quinta feira

Item 6.4 :: Entrega dos planos de aula de todos os candidatos.
Sorteio da ordem de apresentação da prova didática. Início
9h das provas didáticas.
Item 6.6 :: Prova de títulos .
9h
até 12h Resultado final do concurso.

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

