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Manual do Candidato 
Este documento contém uma série de orientações gerais sobre o Concurso Público para o 

Magistério Superior regido pelo Edital 54/2020. Sua leitura não substitui a imprescindível 

leitura do próprio Edital que sofreu retificações e pode ser encontrado, na íntegra no Sistema 

CPD  em publicação no Diário Oficial da União . 

Além disso, há informações que você precisa saber e não estão presentes no Edital. Este 

documento suplementa algumas dessas informações. Há procedimentos que são específicos 

de cada Área do Conhecimento. O Departamento para o qual você está se candidatando pode 

querer acrescentar esses detalhes. Leia tudo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte o 

Departamento. 

Leia o Edital no Sistema CPD (https://app.uff.br/cpd) ou no Diário Oficial da União 

(https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-retificacao-do-edital-n-54/2020-

327647065#wrapper). 

 

Estrutura do Concurso 
O Concurso Público para o Magistério Superior consiste de um conjunto de etapas, sendo que 

algumas são eliminatórias e outras apenas classificatórias. Após a Instalação da Banca 

Examinadora, a primeira etapa é a Prova de Conteúdo que consiste de uma Prova Escrita e, 

opcionalmente (dependendo da sua área de conhecimento) de uma Prova Prática.  

Para ser aprovado na Prova de Conteúdo, você precisa de nota igual ou superior a 7 (sete) da 

maioria dos membros da Banca Examinadora. Note que não é a média que determinará a sua 

aprovação. Um candidato que receba as notas 7,7,7,6 e 6 (média inferior a sete) estará 

aprovado na etapa, ao passo que um candidato que seja avaliado com 9,9,6,6,6 (média 

superior a sete), estará eliminado. 

Leia a seção 10 do Edital – DA PROVA DE CONTEÚDO. 

Apenas os candidatos aprovados na Prova Escrita prosseguem para a Prova Didática. Esta 

também é eliminatória, de acordo com a mesma metodologia usada para a Prova de Conteúdo 

(nota igual ou superior a 7 (sete) da maioria dos membros da Banca Examinadora). 

Finalmente, os candidatos aprovados nas duas etapas eliminatórias participarão da Prova de 

Títulos, classificatória. Ao término desta etapa uma média ponderada será usada para calcular 

a sua nota final. Observe que, neste caso, estamos falando mesmo de uma média.  

https://app.uff.br/cpd


Importante considerar que a ordem global de classificação dos candidatos, neste momento, 

ainda não é suficiente para garantir a nomeação. Isto porque os candidatos concorrem na 

condição de ampla concorrência e em cotas para negros e pessoas com deficiência (cotas). A 

Universidade Federal Fluminense endossa e implementa as políticas afirmativas previstas na 

Lei de forma integral. Assim, você deve aguardar a publicação do resultado final, no Edital de 

Homologação do Concurso (prevista para 20/10/2021). 

Etapas presenciais e etapas remotas 
Em função da pandemia da Covid-19, o Concurso do Edital 54/2020 terá etapas remotas. No 

entanto, por uma questão de segurança jurídica, a sua presença é indispensável em algumas 

etapas. Ela é obrigatória para as Provas Escrita e Didática. Isso quer dizer que você deverá se 

apresentar no local e horário indicados para participar destas etapas.  

Note que, mesmo que a sua Prova Didática se dê por intermédio de um computador (seu 

departamento te informará se é o caso), você usará um computador fornecido pela 

organização do concurso, no local determinado para a sua apresentação. 

A Instalação da Banca Examinadora, no entanto, se dará através de videoconferência. Sua 

presença é desejável, mas não obrigatória. Você não será eliminado, caso não possa 

acompanhar esta etapa. Cabe destacar que não haverá entrega de documentos nesta etapa. 

No caso da Prova de Títulos, a entrega dos documentos será feita através de um sistema. Você 

o acessará e enviará os documentos (artigos e produtos) e títulos (cópias do diploma) através 

deste sistema, para julgamento da Banca Examinadora. O sistema emitirá um Recibo dos 

documentos enviados. Recomendamos que você o salve e, oportunamente, imprima o recibo.  

Importante: Conforme determina o Edital, você não precisa enviar um artigo inteiro, mas 

pode, se desejar. Neste caso, observe que cada arquivo tem o tamanho máximo de 15 MB. 

Prepare e verifique os arquivos com a devida antecedência. 

A Prova Prática é específica de cada departamento. Você será informado sobre os detalhes 

desta etapa, se ela for acontecer para a sua Área de Conhecimento, pelo Departamento. 

Verifique o Anexo I do Edital para saber se há Prova Prática no seu Concurso. 

Observe os horários das etapas e se planeje para chegar com antecedência. Afinal, um atraso 

pode ser eliminatório. Para a Prova Escrita, por exemplo, os portões serão fechados às 8:50. 

 

Medidas de biossegurança 
Em função da crise sanitária, uma série de medidas estão sendo adotadas para a preservação 

de todos e redução de riscos. O uso de máscara será obrigatório em todas as etapas 

presenciais. Sugerimos, inclusive, que você leve máscaras para reposição periódica. 

Evite aglomerações e, sempre que houver formação de filas, respeite a distância de 1,5 metros 

de outras pessoas. Ao ingressar nos locais das provas, tenha seu documento de identidade em 

mãos, para agilizar o atendimento e mantenha distância na porta da sala no ato de sua 

identificação pelo fiscal. 

 

Horários e locais 
Datas de realização da Prova Escrita: 



As Provas Escritas serão realizadas no dia 13/07/21, à exceção daquelas para vagas em Angra 

dos Reis e Volta Redonda, que ocorrerão no dia 14/07/21. 

Horários para a Prova Escrita: 

• Chegada dos candidatos: 8h;  

• Fechamento dos portões: 8h50min;  

• Sorteio eletrônico do ponto e ciência do ponto sorteado: 9h às 9h30min;  

• Consulta bibliográfica: 9h30min às 10h30min; 

• Início das provas: 10h30min;  

• Término das provas: 14h30min  

• Candidatos com necessidades especiais: 15h30min 

• Candidatas lactantes: O tempo despendido na amamentação será compensado 

durante a realização da prova, em igual período. 

As informações sobre os locais de prova de cada candidato estão disponíveis no documento 

em anexo e disponível no Sistema CPD (https://app.uff.br/cpd/). 

 

Datas de realização da Prova Didática: 

As provas didáticas realizadas na Central de Aplicação acontecerão entre os dias 19/07 e 

30/07, das 9h às 18h, no Campus do Gragoatá, São Domingos – Niterói. 

Os blocos que serão utilizados pela Central de Aplicação para alocação os candidatos serão 

divulgados no sistema CPD (https://app.uff.br/cpd/) até 15/07. 

 

Outros pontos de atenção 
Quando do início da Prova Escrita, você só poderá portar sobre a mesa caneta esferográfica de 

corpo transparente nas cores azul ou preta. 

Recomendamos que você leve água em garrafa transparente, evitando o uso de bebedouros 

do local. Você poderá realizar pequenos lanches durante a realização da Prova Escrita de 

forma moderada e que não atrapalhe o bom andamento do concurso. 

Durante o Concurso é realizada uma série de sorteios, para determinar os pontos das Provas 

de Conteúdo e Didática, os dias e ordem de apresentações na Prova Didática. O sorteio será 

realizado por sistema eletrônico e divulgado em endereço eletrônico com a antecedência 

prevista no Edital. Nas situações em que você estiver no local de prova, você pode acessar 

estas informações através do seu telefone celular. Para facilitar, caso você tenha dificuldades 

de acesso, a organização também divulgará o resultado destes sorteios. 

As informações e links necessários para todas as etapas do concurso podem ser consultadas no 

seguinte endereço: https://app.uff.br/cpd/ 

https://app.uff.br/cpd/

