
 

CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO – 40H/DE 

CURSO DE MEDICINA - SOBRAL 

SETOR DE ESTUDOS: Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde  

EDITAL Nº 119/2019 
RESOLUÇÃO Nº 05/CEPE, de 24 de julho de 2019. 

 
CRONOGRAMA: 
Período: 20 a 29 de janeiro de 2020 
Local: Faculdade de Medicina – Bloco Ronaldo Ribeiro  

Endereço: Rua Papi Júnior, 1223, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE 
 

1. A realização das provas e da avaliação de títulos obedecerá à sequência disposta no cronograma e 

só fará a prova subsequente o(a) candidato(a) aprovado na prova anterior, considerando-se 

imediatamente eliminado o(a) candidato(a) que obtiver média aritmética inferior a 7,0 (sete) em 

cada uma das provas, excetuando-se a avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório. 
 

2. Caso haja número de candidatos diferente que o previsto na prova didática e na defesa de projetos, 

o cronograma poderá ser alterado em comum acordo entre a Comissão Julgadora e os 

candidatos, podendo haver inclusive antecipação ou postecipação de quaisquer das provas. 
 

 

DATA LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE 

20/01/20 
(segunda-feira) 

Sala 101 
1º andar 

8h 

PROVA ESCRITA 
- Sorteio de três temas 
- Aplicação da prova (duração máxima: 4 horas) 
Observações: 
- É excluído do concurso o candidato que não estiver presente no sorteio. 
- O candidato somente poderá utilizar caneta azul ou preta 

21/01/20 
(terça-feira) 

Sala 101 
1º andar 

7h50 Sessão pública para divulgação do resultado da prova escrita 

22/01/20 
(quarta-feira) 

Sala 101 
1º andar 

7h50 Sorteio da ordem de apresentação da prova didática 

8h 

Início dos sorteios do ponto da prova didática  
 
O tema da prova didática será sorteado para cada candidato 
aprovado na prova escrita, com antecedência de 24 horas da prova 
didática. 

23/01/20 
(quinta-feira) 

Sala de 
Capacitação   

2º andar 

8h Início da prova didática  

17h Divulgação do resultado da prova didática 

27/01/20 
(segunda-feira) 

Sala de 
Capacitação  

2º andar 

7h50 Sorteio da ordem de apresentação da defesa do projeto 

8h Início das defesas de projeto 

17h Divulgação do resultado da defesa de projetos 

28/01/20 
(terça-feira) 

Sala 101 
1º andar 

8h-12h 
14h-17h 

Entrega dos títulos 

29/01/20 
(quarta-feira) 

Sala 101 
1º andar 

8h-12h 
14h-17h 

Avaliação dos títulos 

17h Sessão Pública do resultado final do concurso 


