
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

 

AVISO URGENTE 

 

Em cumprimento ao item 10 do Edital Geral de 

Concursos e, na impossibilidade de composição da banca 

examinadora do concurso para a vaga de Sistemática de 

Criptógamos, informamos aos candidatos que o 

concurso para esta vaga será adiado. Brevemente 

faremos avisos na página do concurso  a respeito das 

mudanças. 

 

http://concurso.ufrpe.br/sites/www.concurso.ufrpe.br/files/selecoes/2017010/171207%20-%20Edital%20Geral%20de%20Concursos%20-%20Atualizado%20em%2024112017.pdf
http://concurso.ufrpe.br/sites/www.concurso.ufrpe.br/files/selecoes/2017010/171207%20-%20Edital%20Geral%20de%20Concursos%20-%20Atualizado%20em%2024112017.pdf


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

CRONOGRAMA ALTERADO EM 09/02/2018 

Departamento ou Unidade Acadêmica: BIOLOGIA 

Área/Matéria(s): Fisiologia Vegetal 

Classe: A Regime Trabalho: DE 

19/02/2018 -  Divulgação das salas de realização das provas 
26/02/2017 

(Segunda-feira) 
8h  Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min  
Sorteio do ponto da 

prova escrita  

8h30min às 

12h30min  
Realização da prova 

escrita  

27/02/2018 

(Terça-feira) 
17h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

28/02/2018 

(Quarta-feira) 
17h  Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

01/03/2018   17h 

(Quinta-Feira) 
Resultado Final da 

Prova Escrita  

02/03//2018  8h 

(Sexta-feira) 

 

 

 

 

 

 

 

02/03/2018 – 14h 

 

Sorteio do ponto e da 

ordem de apresentação 

da prova didática. 

Entrega da 

Documentação 

Comprobatória, 

conforme item 8.6 do 

Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

 

Sorteio do ponto e da 

ordem de apresentação 

da prova didática. 

 

02/03/2018 

14- 17h.  

Reunião da Banca 

Examinadora para 

análise de títulos. 
 

03/03/2018 

 

08:00h  

 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova 

didática 

 

 

03/03/2018  8:10h 
 

Início da realização da prova didática  

 

03/03/2018 14:00 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova 

didática 

 

 

03/03/2018  14:10h 
 

Início da realização da prova didática  

 
04/03/2018 

 

 

04/03/2018 

 

 

8:00h  

 

 

8:10h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova 

didática. 

 

Realização da prova didática 



05/03/2018 

14:00h  

 

 

14:10h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova 

didática 

 

Realização da prova didática 

06/03/2018 

8:00h  

 

14:00h 

Realização da prova didática 

 

Realização da prova didática 

07/03/2018 

 

 

8:00h 

 

 

 

Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação 

será por sorteio) 

 14:00h Defesa do plano de atividades 

08/03/2018 08h Defesa do plano de atividades 

09/03/2018 9h  Resultado preliminar do concurso 
10/03/2018  17h  Resultado final do concurso 

 
* Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

  

Retificado em: 05/01/2018 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

Departamento ou Unidade: Agronomia 

Área(s)/Matéria(s): Fitossanidade 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retificado em: 11/12/2017 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: CODAI 

Área(s)/Matéria(s): Língua Portuguesa e Inglesa 

Classe:  DI Regime de Trabalho: DE 

11/12/2017 

8h  Fechamento dos acessos aos locais de prova. 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita. 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita.  

12/12/2017 

(Terça-feira) 

13h Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita. 

13/12/2017 

(Quarta-Feira) 

13h Término do prazo de recurso da prova Escrita. 

17h Resultado final da Prova Escrita. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

 

8h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da Prova Didática e 

entrega da documentação comprobatória, conforme item 8.6 do Edital 

geral de Concursos da UFRPE. 

9h às 12h  Reunião da Banca Examinadora para análise dos títulos. 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Início da realização da prova didática.  

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

9h   Divulgação do resultado da prova didática.  

19/12/2017 

(Terça-feira) 

9h Resultado preliminar do concurso.  

22/12/2017 

(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso.  

 

 

 

Retificação: 12/12/2017 às 10h 
 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: Agronomia 

Área(s)/Matéria(s): Fitopatologia 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 

18/09 até às 18 

horas do dia 

23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 

18/09 até às 18 

horas do dia 

02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

14h Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

Departamento ou Unidade: Agronomia 

Área(s)/Matéria(s): Fitossanidade / Entomologia 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 

18/09 até às 18 

horas do dia 

23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 

18/09 até às 18 

horas do dia 

02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática 

14h Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

 
Departamento ou Unidade Acadêmica: BIOLOGIA 

Área/Matéria(s): ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Classe: A Regime Trabalho: DE 

 

 

12/02/2018 - Divulgação das salas de realização das provas  

 

19/02/2018 

(segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de prova 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 

12h30min 

Realização da prova escrita 

20/02/2018 

(terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova 

escrita 

21/02/2018 

(quarta-feira) 

9h Término do prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30min Resultado Final da Prova Escrita 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação 

da prova didática. 

Entrega da documentação Comprobatória, 

conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise 

de títulos 

22/02/2018 

(quinta-feira) 

09h Início da realização da prova didática 

20h Divulgação do resultado da prova didática. 

Não cabe recurso 

23/02/2018 

(sexta-feira) 

9h Defesa do plano de atividades (a ordem de 

apresentação será por sorteio) 

18h Resultado preliminar do concurso 

26/02/2018 

(quarta-feira) 

18h Resultado Final do Concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que 
se submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

 

 

Cronograma atualizado em: 12/01/2018 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

 

Departamento ou Unidade Acadêmica: BIOLOGIA 

Área/Matéria(s): Sistemática de Criptogâmica 

Classe: A Regime Trabalho: DE 

 

AVISO URGENTE 

 

Em cumprimento ao item 10 do Edital Geral de 

Concursos e, na impossibilidade de composição da banca 

examinadora do concurso para a vaga de Sistemática de 

Criptógamos, informamos aos candidatos que o 

concurso para esta vaga será adiado. Brevemente 

faremos avisos na página do concurso  a respeito das 

mudanças. 

 
 

http://concurso.ufrpe.br/sites/www.concurso.ufrpe.br/files/selecoes/2017010/171207%20-%20Edital%20Geral%20de%20Concursos%20-%20Atualizado%20em%2024112017.pdf
http://concurso.ufrpe.br/sites/www.concurso.ufrpe.br/files/selecoes/2017010/171207%20-%20Edital%20Geral%20de%20Concursos%20-%20Atualizado%20em%2024112017.pdf


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

CIÊNCIA FLORESTAL/ Recursos Naturais Renováveis / Florestamento e Reflorestamento / Técnicas e 

Operações Florestais 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/01/2018 - Divulgação das salas de realização das provas 

19/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

20/02/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

21/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio da ordem de apresentação da prova didática e do ponto 
para o Primeiro Grupo e  Entrega da Documentação 
Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de Concursos da 
UFRPE. 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

 
22/02/2018 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto para o Segundo Grupo 

14h Sorteio do ponto para o Terceiro Grupo 

14h10 Início da realização da prova didática (Primeiro Grupo)  

23/02/2018 
(Sexta-feira) 

8h Sorteio do ponto para o Quarto Grupo 

8h10 Continuação da realização da prova didática (Segundo Grupo)  

14h Continuação da realização da prova didática (Terceiro Grupo)  

24/02/2018 
(Sábado) 

8h Continuação da realização da prova didática (Quarto Grupo)  

24/02/2018 
(Sábado) 

14h Divulgação do resultado da prova didática. 

26/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h-12h; 14h-18h 
Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por 
sorteio) 

2702/2018 
(Terça-feira) 

8h-12h; 14h-18h Continuação da realização da prova didática  

28/02/2018 9h Resultado preliminar do concurso 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


(Quarta-feira) 

07/03/2018 
(Quarta-feira) 

8h-12h; 14h-18h Resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

CIÊNCIA FLORESTAL/ Recursos Naturais Renováveis/Proteção Florestal/Incêndios Florestais/Pragas e 

Doenças  

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/01/2018 - Divulgação das salas de realização das provas 

19/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

20/02/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

21/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. 
Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do 
Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

22/02/2018 
(Quinta-feira) 

14h Início da realização da prova didática 

23/02/2018 
(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

14h 
Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por 
sorteio) 

26/02/2018 
(Segunda-feira) 

9h Resultado preliminar do concurso 

05/03/2018 
(Segunda-feira) 

17h Resultado final do concurso 

 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

CIÊNCIA FLORESTAL/ Silvicultura / Silvicultura Urbana e Conservação da Natureza  

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/01/2018 - Divulgação das salas de realização das provas 

19/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

20/02/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

21/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio da ordem de apresentação da prova didática e do ponto 
para o Primeiro Grupo e  Entrega da Documentação 
Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de Concursos da 
UFRPE. 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

 
22/02/2018 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto para o Segundo Grupo 

14h Sorteio do ponto para o Terceiro Grupo 

14h10 Início da realização da prova didática (Primeiro Grupo)  

23/02/2018 
(Sexta-feira) 

8h Sorteio do ponto para o Quarto Grupo 

8h10 Continuação da realização da prova didática (Segundo Grupo)  

14h Continuação da realização da prova didática (Terceiro Grupo)  

24/02/2018 
(Sábado) 

8h Continuação da realização da prova didática (Quarto Grupo)  

24/02/2018 
(Sábado) 

14h Divulgação do resultado da prova didática. 

26/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h-12h; 14h-18h 
Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por 
sorteio) 

2702/2018 
(Terça-feira) 

8h-12h; 14h-18h Continuação da realização da prova didática  

28/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Resultado preliminar do concurso 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


07/03/2018 
(Quarta-feira) 

8h-12h; 14h-18h Resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: DECISO 

Área(s)/Matéria(s): Filosofia 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

 23/10/2017 
10 horas do dia 18/09 até às 

18 horas do dia 23/10/2017 
Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

02/10/2017 
10 horas do dia 18/09 até às 

18 horas do dia 02/10/2017 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

14h Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

 

Departamento ou Unidade: Educação Física 

Área(s)/Matéria(s): Fundamentos das Atividades Físicas e Esportivas na Educação Física do Departamento de 

Educação Física 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

 24/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 17/10/2017 
Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

02/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 02/10/2017 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

18/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

30/10/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

14h Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

CRONOGRAMAS 

Departamento ou Unidade: DEINFO 

Área(s)/Matéria(s): Arquitetura e Organização de Computadores / Tópicos Avançados em Arquitetura e Organização de 

Computadores 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

2/12/2017 
- Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15 min Sorteio do Ponto da Prova Escrita 

8h30min às 12h30min Realização da Prova Escrita 

13/12/2017 

(Quarta-Feira) 

8h   Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita  

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Término do prazo de recurso da prova Escrita 

8h30min Divulgação do resultado final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática e sorteio do 

ponto da Prova Didática para o primeiro grupo de “5” candidatos. 

Entrega da documentação comprobatória, conforme item 8.6 do 

Edital geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos 

14h Início para realização da Prova Didática para o Primeiro grupo de 5 

candidatos 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Segundo grupo de “5” 

candidatos 

14h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Terceiro grupo de “5” 

candidatos 

19/12/2017 

(Terça-feira) 

8h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Quarto grupo de “5” 

candidatos. 

Início para realização da Prova Didática para o Segundo grupo de 5 

candidatos 

14h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Quinto grupo de “5” 

candidatos. 

Início para realização da Prova Didática para o Terceiro grupo de 5 

candidatos 

20/12/2017 

(Quarta-feira) 

8h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Sexto grupo de “5” 

candidatos. 

Início para realização da Prova Didática para o Quarto grupo de 5 

candidatos 

14h Sorteio do ponto da Prova Didática para o Sétimo grupo de “5” 

candidatos. 

Início para realização da Prova Didática para o Quinto grupo de 5 

candidatos 

 



21/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Início para realização da Prova Didática para o Sexto grupo de 5 

candidatos  

14h Início para realização da Prova Didática para o Sétimo grupo de 5 

candidatos  

19h Resultado da Prova Didática 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Defesa do Plano de Atividades Primeiro grupo de 9 candidatos 

14h Defesa do Plano de Atividades Segundo grupo de 9 candidatos 

26/12/2017 

(Terça-feira) 

8h Defesa do Plano de Atividades Primeiro grupo de 9 candidatos 

14h Defesa do Plano de Atividades Segundo grupo de 8 candidatos 

27/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar do concurso 

29/12/2017 

(Sexta-feira) 
9h Divulgação do resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se submeterem a cada 
etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

 

 

Retificação: 29/11/2017 às 11h28 min 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: História 

Área(s)/Matéria(s): Geografia 

Classe: D Regime de Trabalho: DE 

  

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

27/11/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação dos resultados da avaliação do perfil 

04/12/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h 

 

Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min 

 

Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 

10h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

10h 

 

Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30min Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (1º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral 

de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (2º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (3º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Início da realização da Prova Didática do 1º Grupo 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Início da realização da Prova Didática do 2º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 3º Grupo 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

9h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (4º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (5º Grupo 

composto por três candidatos). 

 

 

 

 19/12/2017  

(Terça-feira) 

9h 

 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (6º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

9h Início da realização da Prova Didática do 4º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 5º Grupo 

 14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (7º Grupo 

composto por quatro candidatos). 



20/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (8º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

9h Início da realização da Prova Didática do 6º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 7º Grupo 

21/12/2017 

(Quinta-feira) 

9h Início da realização da Prova Didática do 8º Grupo 

  14h Divulgação do resultado da prova didática  

 14h30min Defesa do Plano de Atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 

9h Defesa do Plano de Atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

 14h Defesa do Plano de Atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

27/12/2017 

(Terça-feira) 

17h Resultado preliminar do concurso 

30/12/2017 

(Terça-feira) 

17h Resultado final do concurso 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: História 

Área(s)/Matéria(s): História 

Classe: D Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

27/11/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação dos resultados da avaliação do perfil 

04/12/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h 

 

Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min 

 

Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 

10h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

10h 

 

Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30min Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova 

Didática (1º Grupo composto por quatro candidatos). 

Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 

8.6 do Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova 

Didática (2º Grupo composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova 

Didática (3º Grupo composto por dois candidatos). 

14h30min Início da realização da Prova Didática do 1º Grupo 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Início da realização da Prova Didática do 2º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 3º Grupo 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

13h 

 

14h 

Divulgação do resultado da Prova Didática. 

 Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação 

será por sorteio) 

19/12/2017 

(Terça-feira) 

16h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: História 

Área(s)/Matéria(s): História da África 

Classe: D Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

27/11/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação dos resultados da avaliação do perfil 

04/12/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h 

 

Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min 

 

Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 

10h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

 

 

 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

10h 

 

Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30min Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (1º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral 

de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

 

 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (2º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (3º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h30min Início da realização da Prova Didática do 1º Grupo 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Início da realização da Prova Didática do 2º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 3º Grupo 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

08h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (4º Grupo 

composto por dois candidatos). 

 19/12/2017  

(Terça-feira) 

8h 

 

 

Início da realização da Prova Didática do 4º Grupo 

14h Divulgação do resultado da Prova Didática. 

Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

20/12/2017 

(Quarta-feira) 

8h Defesa do plano de atividades 

 

16h Resultado preliminar do concurso 

25/12/2017 

(Segunda-feira) 

17h Resultado final do concurso 

 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

Departamento ou Unidade: História 

Área(s)/Matéria(s): História da América 

Classe: D Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

27/11/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação dos resultados da avaliação do perfil 

04/12/2017 

(Segunda-feira) 

 Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h 

 

Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min 

 

Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 

10h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

 

 

 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

10h 

 

Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30min Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática  

(1º Grupo composto por quatro candidatos) 

Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral 

de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

 

 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 

8h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (2º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (3º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h30min Início da realização da Prova Didática do 1º Grupo 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 

8h Início da realização da Prova Didática do 2º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 3º Grupo 

 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

08h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (4º Grupo 

composto por quatro candidatos). 

14h Sorteio do ponto e da ordem de apresentação para a Prova Didática (5º Grupo 

composto por três candidatos). 

 19/12/2017  

(Terça-feira) 

8h 

 

 

Início da realização da Prova Didática do 4º Grupo 

14h Início da realização da Prova Didática do 5º Grupo 

20/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Divulgação do resultado da Prova Didática. 

 Defesa do plano de atividades (a ordem de apresentação será por sorteio) 

21/12/2017 

(Quinta-feira) 

14h Resultado preliminar do concurso 

26/12/2017 

(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: Matemática 

Área(s)/Matéria(s): Matemática 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

23/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h do dia 

23/10/2017 

Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

 02/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h do dia 

02/10/2017 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 
- 

Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 
- 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 
- 

Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- 

Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 
- 

Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

18/12/2017 

(Segunda-feira) 

 

- Divulgação das salas de realização das provas 

08/01/2018 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15 min Sorteio do Ponto da Prova Escrita 

8h30min às 12h30min Realização da Prova Escrita 

09/01/2018 

(Terça-Feira) 9h Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita 

10/01/2018 

(Quarta-feira) 

9h Término do prazo para recurso do resultado da prova Escrita 

11h30min Divulgação do resultado final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio da ordem de apresentação da Prova Didática e sorteio do 

ponto da Prova Didática para o primeiro grupo de 4 candidatos. 

Entrega da documentação comprobatória, conforme item 8.6 do 

Edital geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos 

11/01/2018 

(Quinta-feira) 

8h 
Sorteio do ponto da Prova Didática para o segundo grupo de 4 

candidatos. 

14h 

Sorteio do ponto da Prova Didática para o terceiro grupo de 4 

candidatos, e 

Início da realização da Prova Didática do primeiro grupo de 4 

candidatos 

12/01/2018 

(Sexta-feira) 

8h 
Início da realização da Prova Didática do segundo grupo de 4 

candidatos 

14h 
Início da realização da Prova Didática do terceiro grupo de 4 

candidatos 

OBSERVAÇÃO: A programação que se segue poderá ser antecipada, ou adiada, em função do número de candidatos que se 

submeterem à prova didática. Esta alteração, se houver, será divulgada juntamente com a divulgação do resultado final da Prova 

Escrita. 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


15/01/2018 

(Segunda-feira) 

9h Divulgação do resultado final da Prova Didática 

9h15m Sorteio da ordem de apresentação da Defesa do Plano de Atividades 

9h30min Início das defesas do Plano de Atividades 

16/01/2018 

(Terça-Feira) 9h Divulgação do resultado preliminar do Concurso 

18/01/2018 

(Quinta-Feira) 17h Divulgação do resultado final do concurso 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

Departamento ou Unidade Acadêmica: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE 

Área/Matéria(s): Planejamento, Gestão e Comunicação Social 

Classe: D-I Regime Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

19/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

20/02/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

21/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. 
Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do 
Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

22/02/2018 
(Quinta-feira) 

14h Início da realização da prova didática 

23/02/2018 
(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

26/02/2018 
(Segunda) 

9h Resultado preliminar do concurso 

27/02/2018 
(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 
Publicado em: 02/12/2017 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI 

Área(s)/Matéria(s): Contabilidade, Gestão Tributária, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas, Logística e Administração de 

Produção. 

Classe: D-I, Nível 01 Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

23/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 23/10/2017 
Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

02/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 02/10/2017 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 
9h Divulgação do resultado da prova didática. 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

Retificação: 29/11/2017 às 11h14min

http://www.concurso.ufrpe.br/
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA – DIVULGADO EM 12-01-2017 

Departamento ou Unidade Acadêmica: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE 

Área/Matéria(s): Sistemas de Produção Agropecuária e Fundamentos de Educação e Gestão Ambiental 

Classe: D-I Regime Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

08/01/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

10/01/2018 
(quarta-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

11/01/2018 
(quinta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14:00 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação TURNO 01 da prova 
didática. Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 
8.6 do Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

12/01/2018 
(Sexta-feira) 

07h30 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação TURNO 02 da prova 
didática.  

12/01/2018 
(Sexta-feira) 

14h Início da realização da prova didática do TURNO 01. 

13/01/2017 
(Sábado 

09h Divulgação do resultado do TURNO 01 da prova didática. 

13/01/2017 
(Sábado) 

07h30 Início da realização da prova didática do TURNO 02. 

15/01/2018 
(Segunda-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática do TURNO 02. 

17/01/2018 
(Terça-feira) 

9h Resultado preliminar do concurso 

18/01/2018 17h Resultado final do concurso 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/


(Sexta-feira) 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

 

 

Publicado em: 02/12/2017 

Retificado em 12/01/2018 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

Departamento ou Unidade Acadêmica: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE 

Área/Matéria(s): História 

Classe: D-I Regime Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

08/01/2018 
(Segunda-feira) 

14h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

14h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

14h30min  às 18h30min Realização da prova escrita 

09/01/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

10/01/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. 
Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do 
Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

11/01/2018 
(Quinta-feira) 

14h Início da realização da prova didática 

12/01/2018 
(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

15/01/2018 
(Segunda) 

9h Resultado preliminar do concurso 

16/01/2018 
(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 

 

Publicado em: 02/12/2017 

Retificado: 02/01/2018 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

NOVO CRONOGRAMA 

 

Departamento ou Unidade: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas -  CODAI 

Área(s)/Matéria(s): Geografia e Meio ambiente 

Classe: D-I, Nível 01 Regime de Trabalho: DE 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
23/10/2017 

- Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

10 horas do dia 
18/09 até às 18 

horas do dia 
02/10/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 
www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 
www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 
14/11/2017 

- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 
www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

19/02/2018 
(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

20/02/2018 
(Terça-feira) 

9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

21/02/2018 
(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 
Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. 
Entrega da Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do 
Edital Geral de Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

22/02/2018 
(Quinta-feira) 

14h Início da realização da prova didática 

23/02/2018 
(Sexta-feira) 

9h Divulgação do resultado da prova didática. 

26/02/2018 
(Segunda) 

9h Resultado preliminar do concurso 

27/02/2018 
(Sexta-feira) 

17h Resultado final do concurso 

OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá ser antecipado ou adiado em função do número de candidatos que se 
submeterem a cada etapa. Essa alteração, se houver, será divulgada juntamente com cada resultado. 
 

Publicado em: 02/12/2017 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 – ESPECÍFICO 

 

Departamento ou Unidade: Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI 

Área(s)/Matéria(s): Fundamentos de Física, Hidrometeorologia, Meteorologia Aplicada e Sensoriamento Remoto 

Classe: D Regime de Trabalho: DE 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

23/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 23/10/2017 
Período de inscrições, em www.concurso.ufrpe.br 

02/10/2017 
10h do dia 18/09 até às 18h 

do dia 02/10/2017 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

09/10/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

24/10/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

03/11/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

09/11 a 

14/11/2017 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

27/11/2017 - 
Divulgação dos resultados da avaliação do perfil, em 

www.concurso.ufrpe.br 

02/12/2017 - Divulgação das salas de realização das provas 

11/12/2017 

(Segunda-feira) 

8h Fechamento dos acessos aos locais de provas 

8h15min Sorteio do ponto da prova escrita 

8h30min às 12h30min Realização da prova escrita 

12/12/2017 

(Terça-feira) 
9h Divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

13/12/2017 

(Quarta-feira) 

9h Término prazo recurso Prova Escrita (24h) 

11h30 Resultado Final da Prova Escrita 

14h 

Sorteio do ponto e da ordem de apresentação da prova didática. Entrega da 

Documentação Comprobatória, conforme item 8.6 do Edital Geral de 

Concursos da UFRPE 

15h às 18h. Reunião da Banca Examinadora para análise de títulos. 

14/12/2017 

(Quinta-feira) 
14h Início da realização da prova didática 

15/12/2017 

(Sexta-feira) 
9h Divulgação do resultado da prova didática. 

18/12/2017 

(Segunda) 
9h Resultado preliminar do concurso 

22/12/2017 

(Sexta-feira) 
17h Resultado final do concurso 

 

Retificação: 29/11/2017 às 11h14min 

http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/
http://www.concurso.ufrpe.br/

