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ORIENTAÇÕES PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Edital nº 953/2019 vagas MC-034 e MC-035  

 
DOCUMENTO ORIENTAÇÕES PRAZO 

Curriculum vitae documentado 
(com cópia de títulos e trabalhos) e 

memorial 

• Ver Resolução nº 16/2018, Seção V e Portaria nº 2787, de 13 de abril de 
2020. 

• Em PDF, enviados por e-mail ou disponibilizados na nuvem com envio do 
link para o e-mail concurso@ippn.ufrj.br constando no assunto da 
mensagem o código da vaga (MC-034-documentos ou MC-035-
documentos) e o nome completo do candidato.  

• A autenticação das cópias de títulos e trabalhos, mediante apresentação 
dos documentos originais, será feita para os candidatos aprovados até a 
data da posse.  

• Sugere-se que o memorial contenha entre 5 e 10 páginas, Fonte Times 
New Roman ou Arial, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5. 

01 a 08/03 (MC-035) 
22 a 29/03 (MC-034) 

Projeto de Pesquisa 

• Ver Resolução nº 16/2018, Seção V e documento “Etapas de Provas”. 
• Em PDF, enviados por e-mail ou disponibilizados na nuvem com envio do 

link para o e-mail concurso@ippn.ufrj.br constando no assunto da 
mensagem o código da vaga (MC-034-projeto ou MC-035-projeto) e o 
nome completo do candidato.  

• A versão escrita do projeto de pesquisa deverá conter Introdução, 
Objetivos, Relevância, Metodologia, Metas, Cronograma, Orçamento e 
Bibliografia. Todos esses itens devem perfazer um total de no máximo 15 
páginas, com tamanho de letra 12 e espaçamento entre linhas 1,5, 
incluindo a bibliografia. 

Até 15/03 (MC-035) 
Até 05/04 (MC-034) 

 
Considerando que neste momento enfrentamos uma a grave situação de saúde pública causada pela Covid e a obrigatoriedade da prova escrita ser realizada de forma 
presencial, o Conselho Deliberativo do IPPN, juntamente com a Comissão Julgadora, decidiram adiar a data da realização das provas do Concurso para Magistério Superior 
da UFRJ - vaga MC034 - Química Teórica. Um novo calendário será divulgado tão logo estejamos em condições que não coloquem em risco os participantes do concurso. 


