MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO DE SOCIOLOGIA JURÍDICA E
ANTROPOLOGIA JURÍDICA, CONFORME EDITAL Nº 38, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

- O concurso é regido pela Portaria nº 1329, de 11 de dezembro de 2015.

1- As provas consistem em três etapas:

1ª etapa: prova escrita, eliminatória;
2ª etapa: prova didática, eliminatória;
3ª etapa: prova de títulos e projeto
acadêmico, classificatória.

2- A prova escrita terá início às 08:30 do dia 11/02/2019, com sorteio de (1) um dos dez
pontos previamente divulgados pelo site da UFJF. O sorteio será referente à prova
escrita.
2.1- Após o sorteio, o candidato terá (1) uma hora destinada à livre consulta individual
em materiais próprios de cada candidato/candidata. Não é permitido consulta a
material com acesso à internet e utilizar textos previamente prontos escritos pelo
candidato/candidata.
2.2- Imediatamente após a fase de consulta, terá o candidato ou candidata (4) quatro
horas para a realização da prova, perfazendo-se o total de (5) cinco horas para esta
fase.
2.3As folhas de consulta e de redação final não poderão conter nenhuma
identificação do candidato /candidata.
3-

Após a entrega das provas, a banca examinadora procederá à correção, publicando-se
no mural da secretaria da faculdade de Direito os resultados da avaliação desta fase.
Os candidatos /candidatas aprovados passarão para a fase seguinte.

4- Imediatamente após a divulgação do resultado da prova escrita, proceder-se-á ao
sorteio do ponto ou dos pontos referentes à prova didática dentre os (10) pontos
previamente divulgados no site oficial da UFJF.
4.1- A ordem de realização da prova didática será definida em sorteio.

5- A prova didática terá início (24) vinte e quatro horas após o sorteio do ponto ou dos
pontos, com duração de (50) cinquenta minutos
5.1- O candidato/candidata deverá se apresentar ao local da prova, que será
previamente afixado no quadro da secretaria, (10) dez minutos antes do início da
primeira prova, disponibilizando à banca material a ser utilizado.
4.2- Os candidatos/candidatas ainda não submetidos à prova didática, não poderão
assistir às provas dos candidatos precedentes.
5-

A prova de títulos e de Projeto Acadêmico ocorrerá imediatamente após a prova
didática (divulgado o resultado desta), ou a critério da banca examinadora,
previamente divulgado, e terá duração de 15 a 50 minutos. Nesta fase poderá a banca
realizar arguição oral.
5.1- O candidato/candidata deverá entregar os documentos (títulos e projeto
acadêmico) após a divulgação do resultado da prova didática.

6-

Os resultados parciais das provas e o resultado final serão afixados no quadro de avisos
da secretaria, disponibilizados após a entrega das notas pela banca examinadora.
Serão, também, oportunamente, divulgados no site de concursos da UFJF

