ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA
Edital Específico nº02/2020- Seleção Simplificada-UFAPE
O presente cronograma estará sujeito a alterações caso necessário.
DATAS
13/02/2020
a
09/03/2020

HORÁRIO

ATIVIDADES

Segunda-feira a Sexta-Feira
No período de 13 a 28/02/2020, o
horário será das 8h às 14h.
No período de 02 a 06/03/2020, o
horário será 08h às 12h e 14h às
17h.
No dia 09/03/2020, o horário das
das inscrições será das 08h às 12h
e das 14h às 17h.

Período de inscrição
(Apenas presencialmente ou por Sedex Não haverá inscrições nos dias 24, 25 e 26
de fevereiro de 2020)
(Apenas presencialmente ou por Sedex
- Não haverá inscrições no dia
06/03/2020 devido ao feriado estadual,
portanto,
as
inscrições
serão
prorrogadas até o dia 09/03/2020.

Período de solicitação de cotas PCD
13/02/2020
a
06/03/2020

13/02/2020

(Via e-mail)

-

a
16/02/2020
18/02/2020

-

20/02/2020

-

06/03/2020

11/03/2020

-

16h

Período para solicitar isenção da taxa
de inscrição conforme item 2.5 do
Edital de Condições Gerais para Seleção
Simplificada de Professor Substituto.
Resultado Preliminar da solicitação de
isenção em
www.concurso.ufrpe.br
Resultado Final da solicitação de
isenção em
www.concurso.ufrpe.br
Último dia para o pagamento das
inscrições
Homologação das
inscrições no site
www.concurso.u
frpe.br
(Início do prazo de Recurso 48h)
Fim do Prazo de Recurso de
Homologação
das Inscrições.
Publicação Final da Homologação das
Inscrições.

12/03/2020

16h

13/03/2020

-

13/03/2020

-

Publicação da Banca Examinadora e Local
de Prova.

8h

Fechamento dos acessos aos locais de
provas

8h30
16/03/2020

10h

17/03/2020

8h30

Sorteio do ponto e ordem de
apresentação da Prova Didática
(É obrigatório o comparecimento de
todos os candidatos)
Reunião da Banca Examinadora para
Análise de Títulos
Início da realização da Prova Didática
Divulgação do resultado preliminar no
site www.concurso.ufrpe.br

18/03/2020

13h
(Início do Período de 24h para solicitação
de gravação da prova didática e
formulário de avaliação através do email concurso.uag@ufrpe.br )

20/03/2020

08h às 12h e
14h às 16h

21/03/2020

23/03/2020

Dia para retirada da mídia com gravação
da prova didática

08h

Início do período de 48h para recurso

08h

Fim do Período de Recurso

16h

Resultado Final da Seleção

Garanhuns, 02 de março de 2020.
Airon Aparecido Silva de Melo
Reitor Pró-Tempore

