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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

DATAS ATIVIDADES 

05/04/19  Publicação do Edital e dos Anexos. 

08 e 09/04/19  Prazo para interposição de recurso contra o Edital e dos Anexos. 

12/04/19  Divulgação das respostas aos recursos contra Edital e dos Anexos. 

15/04 a 06/05/19 

 Inscrição ao Processo Seletivo 2019/1. 

 Prazo para todos os candidatos enviarem a documentação necessária para 

homologação da inscrição (item 2.1.4 do Edital). 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico dos candidatos PCDs que desejam 

tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico original (Anexo III) ou Atestado 

Médico para solicitar as condições especiais para realização da prova. 

 Prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se 

necessário, realizar a correção de dados. 

17/05/19 

 Divulgação preliminar das inscrições homologadas dos candidatos que enviaram a 

documentação necessária.  

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos PCDs que apresentaram a 

documentação exigida para ter direito a tempo adicional e/ou correção diferenciada da 

Prova de Redação. 

 Divulgação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram condições 

especiais para a realização da prova. 

20 e 21/05/19 

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação preliminar das inscrições 

homologadas dos candidatos cuja documentação necessária tenha sido enviada. 

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos 

candidatos PCDs que apresentaram a documentação exigida para ter direito a tempo 

adicional e/ou correção diferenciada da Prova de Redação. 

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação do resultado dos requerimentos 

dos candidatos que solicitaram condições especiais para a realização da prova. 

23/05/19 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação preliminar das inscrições 

homologadas dos candidatos que enviaram a documentação necessária. 

 Divulgação final das inscrições homologadas dos candidatos que enviaram a 

documentação necessária. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos 

PCDs que apresentaram a documentação exigida para ter direito a tempo adicional 

e/ou correção diferenciada da Prova de Redação. 

 Divulgação do resultado final dos candidatos PCDs que apresentaram a documentação 

exigida para ter direito a tempo adicional e/ou correção diferenciada da Prova de 

Redação. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado dos requerimentos de 

condições especiais para realização das provas. 

28/05/19  Divulgação do comunicado que informa o local de realização das provas. 



31/05 a 02/06  Prazo para entrega do Memorial Descritivo (ver item 7.5.5 do Edital). 

02/06/19  REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DE REDAÇÃO. 

03/06/19  Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

04 e 05/06/19  Prazo para interposição de recursos contra a divulgação do gabarito preliminar da 

Prova Objetiva. 

 

25/06/19 

 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação do gabarito preliminar da 

Prova Objetiva.   

 Divulgação do resultado preliminar das notas da Prova Objetiva. 

 Divulgação do resultado preliminar das notas da Prova de Redação. 

 Divulgação do resultado preliminar das notas do Memorial Descritivo. 

 Disponibilização do Boletim de Desempenho. 

26 e 27/06/19 

 Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar das notas da Prova 

Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das notas da Prova 

de Redação. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das notas do 

Memorial Descritivo. 

02/07/19 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar das notas da 

Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas dos recurso contra o resultado preliminar das notas da 

Prova de Redação. 

 Divulgação das respostas dos recurso contra o resultado preliminar das notas do 

Memorial Descritivo. 

 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada para a realização 

da matrícula. 

12 e 13/08/19  Realização da matrícula presencial dos candidatos aprovados em 1ª Chamada. 

15/08/19  Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada para a realização 

da matrícula.  

19/08/19  Realização da matrícula presencial dos candidatos aprovados em 2ª Chamada. 

20 a 26/08/19  Período de realização de Chamadas Subsequentes (à critério da UFG). 

 


