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CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
PROFESSOR EFETIVO – EDITAL No 71 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018  

ÁREA ARTE E EDUCAÇÃO/DIDÁTICA  

Convocamos os candidatos com inscrição deferida no CONCURSO PÚBLICO 
DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR EFETIVO DE ÁREA ARTE E 
EDUCAÇÃO/DIDÁTICA - EDITAL No 71 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 para 
a instalação da Comissão Examinadora do concurso a se realizar em 13 de 
maio de 2019, às 8h na sala do Departamento de Didática do Centro de 
Ciências Humanas e Sociais da Unirio.  

13/05/2019 – 13:30 h sorteio de ponto da prova escrita 

13/05/2019 - prova escrita, 13:45 as 17:45 - será permitida a consulta a 
anotações pessoais dos candidatos, em material físico (cadernos, blocos de 
anotação) na primeira hora de prova.  

13/05/2019 – leitura da prova escrita – 18 as 21 h - leitura de provas, na 
sequência dos números de inscrição.  

14/05/2019 – anuncio do resultado da prova escrita – as 9 h  

17/05/2019 - Sorteio dos pontos para prova didática, para os aprovados na 
prova escrita, na sequência dos números de inscrição (1h de intervalo 
entre cada sorteio). No momento do sorteio os comprovantes curriculares 
devem ser entregues. Para artigos em livros e revistas, é necessário a 
página que comprove a capa, o ISBN/ISNN, o índice, a página inicial e final 
dos artigos e capítulos de livro.  

20/05/2019 – prova didática na sequência dos números de inscrição – as 
8 h 

21/05/2019 - Publicação dos resultados finais – 14 h  

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019.  
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