
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA  

ESCOLA DE QUÍMICA 

Edital 417 

 

Setor: Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias 

 

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

31 de maio a 02 

de junho 

 

Inscrições pelo e-mail: chefiadeq@eq.ufrj.br 

 

No ato da Inscrição, o candidato receberá o calendário e o 

conteúdo programático do concurso encaminhado por e-mail. O 

candidato deverá responder ao e-mail dando ciência dessas 

informações. 

 

08 de junho 

(terça-feira) 

 

 

9:00 – Divulgação por e-mail da homologação das inscrições e 

da composição da comissão julgadora 

 

O candidato deve dar ciência por e-mail 

 

 

10 de junho 

(quinta-feira) 

 

 

Até 9:00 – Entrada de recursos relativos à não homologação de 

inscrição – via e-mail: chefiadeq@eq.ufrj.br 

 

12:00 –Divulgação do resultado de análise dos recursos de não 

homologação de inscrição (por e-mail) 

  

13:00 – Instalação da Comissão Julgadora do Concurso  

Presença obrigatória de todos os candidatos, via acesso remoto, 

com gravação, por sala virtual no Google Meet, através do link:  

https://meet.google.com/rng-rppu-but 

 

 

13:00 às 17:00 – Avaliação dos currículos pela comissão (restrito) 

 

 

18:00 – Divulgação por e-mail do resultado da Etapa de 

Avaliação de Currículos e da Lista de Candidatos Aprovados 

para próxima fase (Candidato deve dar ciência por e-mail) 

 

 

https://meet.google.com/rng-rppu-but


11 de junho 

(sexta-feira) 

 

9:00 – Sorteio dos tópicos da prova oral (3 tópicos). 

           Sorteio do tópico da prova didática (1 tópico) 

Presença obrigatória de todos os candidatos, via acesso remoto, 

com gravação, por sala virtual no Google Meet, através do link:  

https://meet.google.com/rng-rppu-but 

 

9:05-10:05 – Período permitido de consulta dos candidatos aos 

Materiais/Resumos pessoais sobre os tópicos sorteados  

 

 

10:05 – 16:00 – prova oral (remoto – no máximo 40 minutos) 

- Os links das salas virtuais serão disponibilizados previamente 

por e-mail  

- A sessão será gravada 

- A sessão será aberta, porém candidatos concorrentes não poderão 

assistir. 

- A sessão pode ter horário estendido, dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa. 

  

 

16:00-17:00 – correção da prova oral (restrito) 

- A sessão pode ter horário alterado dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa 

 

 

18:00 – divulgação por e-mail do resultado da prova oral  

- A divulgação pode ter horário alterado dependendo do número de 

candidatos classificados para esta etapa 

 

 

14 de junho 

(segunda-feira) 

 

 

Até 8:00– Período de solicitação de interposição de recurso 

relativo ao resultado da prova oral – via e-mail: 

chefiadeq@eq.ufrj.br 

 

9:00 – Início das provas didáticas (remoto) 

- Os links serão disponibilizados previamente por e-mail  

- A sessão será gravada 

- A sessão será aberta, porém candidatos concorrentes não poderão 

assistir. 

 

 

 

18:00- Divulgação do resultado de análise dos recursos 

relativos ao resultado da prova oral (por e-mail) 

 

https://meet.google.com/rng-rppu-but


15 de junho 

(terça-feira) 

 

11:00 – Divulgação do Resultado Final por e-mail 

 

16 de junho 

(terça-feira) 

 

Até 11:00 - Período de interposição de recurso relativo ao 

resultado do concurso – via e-mail: chefiadeq@eq.ufrj.br 

 

 

Até 17:00 - Divulgação do resultado de análise dos recursos 

relativos ao resultado do concurso (por e-mail) 

 

18 de junho 

(quinta-feira) 

 

Até 9:00 - Período máximo de apresentação dos documentos 

pelo candidato classificado em primeiro lugar para trâmite de 

contratação (a lista de documentos será enviada por e-mail no 

dia da divulgação do resultado final do processo seletivo) 

 

 


