
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 06/2017 ESPECÍFICO e 39/2017 –  

NOVO CRONOGRAMA 

CIÊNCIA FLORESTAL/ Silvicultura / Genética e Melhoramento Florestal  

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 
10 horas do dia 

08/11 até às 18 

horas do dia 

11/12/2017 

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

10 horas do dia 

08/11 até às 18 

horas do dia 

22/11/2017 

- 
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição, em 

www.concurso.ufrpe.br 

30/11/2017 - 
Divulgação das solicitações de isenções deferidas e indeferidas, em 

www.concurso.ufrpe.br 

12/12/2017 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 

22/12/2017 - Divulgação das inscrições validadas, em www.concurso.ufrpe.br 

26/12/ a 

05/01/2018 
- Período para envio da documentação de comprovação de perfil. 

17/01/2018 - 
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 par 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. 

 8h Sorteio do ponto para o Segundo Grupo 

 14h Sorteio do ponto para o Terceiro Grupo 

22/02/2018 

(Quinta-feira) 
14h10 Início da realização da prova didática (Primeiro Grupo) 

23/02/2018 

(Sexta-feira) 

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

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

24/02/2018 

(Sábado) 
9h 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) 

27/12/2017 

(Terça-feira) 
8h-12h Defesa do plano de atividades (continuação) 

28/02/2018 

(Quarta-feira) 
9h Resultado preliminar do concurso 

07/03/2018 

(Quarta-feira) 
9h Resultado final do concurso 
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