
Informes sobre o Concurso Ecologia Teórica (com ênfase em 

Ecologia de Populações) 

1 - O concurso terá início no dia 20 de junho, quando está previsto o sorteio dos pontos da 

prova escrita, às 13:00h. Sugerimos que os candidatos cheguem com 30 minutos de 

antecedência ao local da prova. O cronograma completo encontra-se abaixo, bem como está 

apresentado no Edital do Concurso: 

• Sorteio dos pontos da prova escrita - 20/06/2022, às 13:00 h.  

• Prova Escrita - 20/06/2022, entre 13:15 h e 17:15 h. 

• Leitura da Prova Escrita - 21/06/2022, a partir das 08:00 h.  

• Resultado da Prova Escrita - 22/06/2022, a partir das 17:00 h.  

• Sorteio do ponto para a Prova de Aula para os candidatos aprovados na Prova Escrita - 

23/06/2022, a partir das 08:00 h. 

• Sorteio do ponto para a Prova de Aula para os candidatos aprovados na Prova Escrita 

que irão fazer a Prova de Aula no dia seguinte - 24/06/2022, a partir das 08:00 h. 

• Prova de Aula - 24/06/2022, a partir das 08:30 h.  

• Prova de Aula - 25/06/2022, a partir das 08:30 h.  

• Resultado da Prova de Aula - 25/06/2022, a partir das 14:00 h. 

• Entrega de Títulos e Trabalhos e plano de trabalho - 27/06/2022, de 08:00 h às 12:00 

h. 

• Definição da ordem de candidatos e dia de arguição do plano de trabalho - 27/06/2022 

às 14:00 h. 

• Arguição do plano de trabalho (Prova Prática) - 28/06/2022, a partir das 08:00 h.       

• Arguição do plano de trabalho (Prova Prática) - 29/06/2022, a partir das 08:00 h.  

• Divulgação do resultado final - 30/06/2022 até às 18:00 h. 

• Prazo para interposição de recurso do resultado final - 07/07/2022 até às 12:00 h. 

• Homologação final - até o dia 06/08/2022. 

O cronograma do concurso poderá sofrer ajustes durante o processo, a fim de encurtá-lo como 

um todo, desde que todos os candidatos aprovados nas etapas seguintes estejam de acordo. 

2 – Em virtude do número de candidatos inscritos, a prova poderá ser realizada em duas 

salas (1 e 2, a seguir). Os candidatos deverão se encaminhar à secretaria do Departamento de 

Ecologia para identificarem o local que devem se direcionar.  

Sala 1: Auditório do Departamento de Genética 

Sala 2: Sala de Aula da Pós-Graduação em Ecologia e Evolução (sala 220) 

As salas 1 e 2 estão localizadas no 2º andar do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha (Haroldinho), 

Campus UERJ – Maracanã (Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ). A sala 

2 encontra-se no Departamento de Ecologia e a sala 1, ao lado deste, no Departamento de 

Genética. 

Caso o número de candidatos presentes seja reduzido, se avaliará a possibilidade destes serem 

alocados em uma mesma sala. 



3 – Em virtude das normas sanitárias da UERJ, de acesso aos seus prédios, utilizamos a última 

Nota Técnica emitida pela Coordenadoria de Biossegurança – COOBIO da Universidade (NT PR-

5 nº 05/2022) para definir o protocolo, em virtude da pandemia de COVID-19: 

• É OBRIGATÓRIO o uso CORRETO da máscara durante a realização da prova como um 

todo. 

• É OBRIGATÓRIO a apresentação do passaporte vacinal e/ou atestado médico que 

comprove a impossibilidade de se tomar a vacina contra a COVID-19. A triagem dos 

candidatos será realizada por seguranças na entrada principal do Prédio Haroldo 

Lisboa da Cunha, onde os candidatos deverão assinar uma lista de entrada. A 

assinatura é obrigatória. 

• Recomenda-se fortemente que candidatos com sintomas realizem o teste para COVID-

19 e, caso o resultado seja positivo, não se dirijam ao local da prova. 

 
Comissão Organizadora (Maria Alice dos Santos Alves, Helena Bergallo e Aliny P. F. Pires) 

 


