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ÁREA DE CONHECIMENTO: TÉCNICAS DE CORPO PARA INTERPRETAÇÃO TEATRAL 

 

CRONOGRAMA DAS PROVAS 
 

1.1. O  Cronograma geral de provas, incluindo número de dias e horários de realização do Concurso, pode ser alterado pela Banca Examinadora, em caso de 

desclassificação ou desistência de candidatos, de acordo com o previsto no Edital. 

1.2.  Em caso de desclassificação de candidatos, a ordem do sorteio será mantida, retirando-se o(s) número(s) do(s) candidato(s) eliminado(s), de modo que o 

candidato de número imediatamente posterior ocupará o lugar do candidato eliminado e assim, sucessivamente, até o candidato com o último número na 

lista do sorteio. 

26/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 31/03/2017 01/04/2017 02/04/2017 03/04/2017 04/04/2017 

8:00 Abertura 
do concurso, 
sorteio da 
ordem de 
apresentação 
dos 
candidatos, 
sorteio das 
salas e sorteio 
do ponto da 
prova teórico-
prática 

8:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 01 

8:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 09 

7:00 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
01 

7:00 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
07 

7:00 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
13 

7:00 - 
Memorial - 
candidato 03 

7:00 - 
Memorial - 
candidato 07 

7:00 - 
Memorial - 
candidato 11 

8:00 às 12:00 
Reunião da 
banca 
examinadora 



(Grupo 1) 

8:30 às 12:30 
- prova 
teórico 
prática 
(Grupo 01) 

9:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 02 

9:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 10 

8:10 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
02 

8:10 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
08 

8:10 - Sorteio 
do ponto da 
prova didática 
- candidato 
14 

10:00 - 
Memorial - 
candidato 04 

10:00 - 
Memorial - 
candidato 08 

10:00 - 
Memorial - 
candidato 12 

12:00 
Divulgação e 
homologação 
do resultado 
final 

12:30 - 
entrega do 
relatório 

10:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 03 

10:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 11 

9:00 - Prova 
didática - 
candidato 01 

9:00 - Prova 
didática - 
candidato 07 

9:00 - Prova 
didática - 
candidato 13 

14:00 - 
Memorial - 
candidato 05 

14:00 - 
Memorial - 
candidato 09 

14:00 
Memorial do 
candidato 13 

 

14:00 – 
Sorteio do 
ponto da 
prova teórico-
prática 
(Grupo 2) 

11:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 04 

11:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 12 

10:05 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
03 

10:05 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
09 

10:10 - Prova 
didática 
candidato 14 

17:00 - 
Memorial - 
candidato 06 

17:00 - 
Memorial - 
candidato 10 

17:00 –
Memorial do 
candidato 14 

 

14:30 às 
18:30 
Prova teórico-
prática 
(Grupo 02) 

14:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 05 

14:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 13 

10:10 - Prova 
didática 
candidato 02 

10:10 - Prova 
didática 
candidato 08 

       

 15:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 06 

8:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 14 

12:05 - Prova 
didática - 
candidato 03 

12:05 - Prova 
didática - 
candidato 09 

14:00 - 
Memorial - 
candidato 01 

      

 16:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 07 

16:00 às 
19:00 
Reunião da 
banca 
examinadora 

13:10 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
04 

13:10 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
10 

17:00 - 
Memorial - 
candidato 02 

      

 17:00 - 
Apresentação 
do relatório - 
candidato 08 

19:00: 
Publicação 
dos 
resultados 
prova teórico-
prática 

14:20 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
05 

14:20 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
11 

       

   15:10 - Prova 
didática - 
candidato 04 

15:10 - Prova 
didática - 
candidato 10 

        



      16:10 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
06 

16:10 - 
Sorteio do 
ponto da 
prova didática 
- candidato 
12 

        

      16:20 – Prova 
didática do 
candidato 05 

16:20 – Prova 
didática do 
candidato 11 

        

      18:10 - Prova 
didática - 
candidato 06 

 18:10 - Prova 
didática - 
candidato 12 

        

 

 

 

21 de fevereiro de 2017 

 

Luiz Claudio Cajaíba Soares 

Diretor da Escola de Teatro / UFBA 




