
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UMA VAGA PARA O CARGO
DE PROFESSOR ADJUNTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

Edital 436 de 07 de junho de 2022

Vaga RT-001 - Biologia e Biotecnologia Vegetal

Devido à quantidade de candidatos com inscrição homologada, para a realização
das provas didática e arguição de memorial, os candidatos serão divididos em 3 diferentes
grupos, obedecendo, por ordem crescente, os seus respectivos números de inscrição. A
Comissão Julgadora é soberana para alterar os prazos estipulados neste cronograma de
acordo com os resultados das etapas eliminatórias.

Os documentos comprobatórios devem ser enviados por correio eletrônico para o
endereço concurso.ufrj.caxias@gmail.com sob o formato pdf.

Conforme disposto na Resolução Normativa CONSUNI 96/2022, o presente Concurso será
realizado da seguinte forma:

1) A prova escrita será presencial e ocorrerá no Campus UFRJ Duque de Caxias Professor
Geraldo Cidade, com endereço Rodovia Washington Luiz, n. 19.593, km 104,5 - Santa Cruz
da Serra - Duque de Caxias, R.J. CEP: 25.240-005. Nesta etapa, o presidente da banca
estará presente.
2) As demais etapas do concurso serão efetuadas por meio digital com link de acesso a ser
divulgado posteriormente por correio eletrônico.
3) A UFRJ não se responsabiliza por problemas técnicos quanto ao envio da documentação
comprobatória.
4) A UFRJ não se responsabiliza por problemas técnicos ou de conexão de internet que os
candidatos possam vir a enfrentar durante o processo de seleção.
5) As câmeras deverão permanecer abertas em todas as etapas do concurso.
6) Presença obrigatória nos sorteios dos temas sob pena de eliminação.
7) O cronograma poderá ser alterado conforme o andamento do concurso.

Cronograma prévio
(Horário de Brasília)

14/11 Início do recebimento dos documentos comprobatórios e Memorial via
correio eletrônico

18/11 Prazo máximo da entrega dos documentos e Memorial por correio eletrônico

22/11 09:00 Instauração da banca

09:15 Sorteio dos pontos para a prova escrita
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09:30 Início da prova escrita

14:30 Término da prova escrita

23/11 17:00 Divulgação do resultado da prova escrita

17:00 Início do prazo para interposição de recursos da prova escrita

24/11 17:00 Término do prazo para interposição do recurso

18:00 Resultado das interposições de recurso

28/11 09:00 Sorteio do ponto da prova didática

30/11 09:00 Entrega do material didático

09:00 Início da prova didática

01/12 09:00 Início da Arguição de Memorial

02/12 Divulgação do Resultado Final


