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Período  de  inscrições  para  o  Exame  de  Seleção  pela
internet no endereço eletrônico: <http://www.coluni.ufv.br>.

20/08 a 19/09/2019
Integral, até as 18:00 horas 

do dia 19/09/2019

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 20/08 a 02/09/2019
Integral, até as 18:00 horas 

do dia 02/09/2019

Divulgação  do  resultado  preliminar  da  solicitação  de
isenção da taxa de inscrição.

04/09/2019 a partir das 16 horas

Período de interposição de recursos contra o resultado da
solicitação de isenção da taxa de inscrição.

04 a 10/09/2019
Integral, até as 18:00 horas 

do dia 10/09/2019

Divulgação do resultado final da solicitação de isenção da
taxa de inscrição.

13/09/2019 a partir das 16 horas

Período de  solicitação,  pelos servidores  da  UFV e  seus
dependentes de desconto na taxa de inscrição

20/08 a 19/09/2019
Integral, até as 18:00 horas 

do dia 19/09/2019

Último dia para o Pagamento do Boleto. 20/09/2019 Horário bancário

Período  para  o  candidato  que  cursou  todo  ensino
fundamental  em  estabelecimentos  públicos  solicitar  o
benefício  da  ação  afirmativa  e  encaminhar  a
documentação necessária.

20/08 a 19/09/2019
Horário de funcionamento do

CAp-COLUNI
ou dos Correios

Divulgação  do  resultado  da  análise  preliminar  da
documentação relativa à ação afirmativa.

09/10/2019 a partir das 16 horas

Período de interposição de recursos contra o resultado da
análise de documentação relativa à ação afirmativa.

09 a 18/10/2019
Horário de funcionamento do

CAp-COLUNI 
ou dos Correios

Divulgação do resultado final da análise da documentação
relativa à ação afirmativa.

01/11/2019 a partir das 16 horas

Período  para  comprovar,  junto  ao  CAp-COLUNI,  a
necessidade  de  atendimento  especializado,  por  meio  de
laudo médico.

20/08 a 19/09/2019
Horário de funcionamento do

CAp-COLUNI
ou dos Correios

Período para retirar o Comprovante Definitivo de Inscrição
pela internet.

06 a 22/11/2019 Integral até o dia 22/11/2016

Período de solicitação para alteração de dados pessoais
da Inscrição, se necessário.

20/08 a 12/11/2019
até às 17h 

e-mail: examecoluni@ufv.br

Aplicação das Provas 24/11/2019 Das 08:00 às 13:00 horas

Período para interposição de recursos contra questões das
provas

25 a 26/11/2019
Das 09:00 horas do dia
25/11/2019 até as 18:00
horas do dia 26/11/2019

Resultado da análise dos recursos contra as questões das
provas

02/12/2019 a partir das 17 horas 

Divulgação da relação dos candidatos classificados 13/12/2019 a partir das 16 horas


