
                   
 

Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do  

Colégio Pedro II 

EDITAL Nº 23/ 2018 

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2018 

A Coordenação do Concurso divulga o cronograma para a realização da vista da parte discursiva da 

prova escrita realizada em 23 de setembro de 2018 pelos candidatos ao Concurso Público de Provas e 

Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do Colégio Pedro II, regido pelo Edital nº 23/ 2018. 

Apenas o candidato, munido do original do documento oficial de identificação com foto e do Cartão de 

Confirmação de Inscrição, terá acesso à cópia de sua parte discursiva da prova escrita, a qual não 

poderá ser retirada do local determinado para a vista de prova, nem fotografada e nem filmada. 

Não será concedida cópia da parte discursiva da prova escrita. 

Todo e qualquer aparelho eletrônico eventualmente em poder de candidato deverá permanecer desligado e 

acondicionado em embalagem cedida pela Pró-Reitoria de Ensino para guarda, permanecendo nesta condição 

até a saída do candidato do local da vista de prova.  

Durante a realização da vista de prova, o candidato poderá ter em seu poder apenas lápis ou caneta e papel 

em branco, por um período de até 20 (vinte) minutos, não sendo permitida consulta ao padrão de resposta 

nesse momento. 

Salientamos a obrigatoriedade de que os candidatos se apresentem adequadamente trajados, sendo-lhes 

vedado o ingresso no prédio em que será realizada a vista de prova em trajes sumários, com camisetas sem 

mangas, de bermudas ou de chinelos. 

Caso não concorde com o grau que lhe foi atribuído, o candidato poderá solicitar revisão da parte discursiva 

da prova escrita, no Protocolo Geral do Colégio Pedro II, Campo de São Cristóvão, 177, térreo, São 

Cristóvão, no dia 09 de novembro de 2018, das 9h às 16 h, mediante o comprovante de recolhimento da 

taxa de serviço de R$ 20,00, (vinte reais) feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), 

indicando depósito para pagamento de taxa de serviço, a ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, 

em espécie ou por meio de transferência bancária, não sendo aceito pagamento em cheque. 

A GRU deve ser extraída de: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp   

informando código UG (153167) e gestão (15201) da Unidade favorecida (Colégio Pedro II) e código de 

recolhimento (28830-6), além do nome e CPF do candidato. 

O candidato que solicitar a revisão deverá apresentar ao Protocolo Geral do Colégio Pedro II requerimento 

solicitando revisão da parte discursiva da prova escrita, regida de próprio punho, dirigida à Banca 

Examinadora, indicando os itens de cuja avaliação discorda, fundamentando em argumentação consistente, 

admitindo-se o recurso entregue por terceiros, desde que munido de documento oficial de identificação e 

procuração simples do candidato. 

Analisando o requerimento, a Banca Examinadora procederá à revisão da parte discursiva da prova escrita e 

emitirá parecer conclusivo, irrecorrível, exclusivamente sobre os tópicos relacionados na petição, bem como 

divulgará nova nota, se for o caso. 

Solicita-se leitura atenta do Edital nº 23/ 2018. 
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CRONOGRAMA DA VISTA DA PARTE DISCURSIVA DA PROVA ESCRITA 

 

A vista da parte discursiva da prova escrita será realizada, no Campo de São Cristóvão, 177, Prédio 

da Reitoria - Térreo, conforme abaixo: 

 

Dia 06 de novembro de 2018 

10 horas 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Biologia 

BIO.023.00068/18 

BIO.023.00078/18 

BIO.023.00080/18 

BIO.023.00174/18 

BIO.023.00587/18 

BIO.023.00750/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Teatro 
TEA.023.00105/18 

TEA.023.00011/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Geografia 

GEO.023.00401/18 

GEO.023.00474/18 

GEO.023.00582/18 

GEO.023.00664/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Educação Infantil EIN.023.00711/18 
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Dia 08 de novembro de 2018 

9  horas 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

 

 

 

Educação Física 

EFI.023.00462/18 

EFI.023.00490/18 

EFI.023.00590/18 

EFI.023.00715/18 

EFI.023.00716/18 

EFI.023.00720/18 

EFI.023.00788/18 

EFI.023.00844/18 

EFI.023.00860/18 

EFI.023.00912/18 

EFI.023.00914/18 

EFI.023.00916/18 

EFI.023.00919/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Administração 

ADM.023.00152/18 

ADM.023.00167/18 

ADM.023.00172/18 

ADM.023.00207/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Português 
POR.023.00620/18 

POR.023.00769/18 
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Dia 08 de novembro de 2018 

11  horas 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Anos Iniciais 

1SG.023.00458/18 

1SG.023.00657/18 

1SG.023.00769/18 

1SG.023.00794/18 

1SG.023.00987/18 

1SG.023.01166/18 

1SG.023.01221/18 

1SG.023.01466/18 

1SG.023.01524/18 

1SG.023.01615/18 

1SG.023.01706/18 

1SG.023.01813/18 

1SG.023.01877/18 

1SG.023.01941/18 

1SG.023.01958/18 

1SG.023.01976/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Química QUI.023.00340/18 

 

Disciplina Nº de Inscrição 

Dança DAN.023.00053/18 
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