
 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 

CONCURSO PÚBLICO  
Técnico Administrativo em Educação 

EDITAL nº 96/2018 
 
 

CRONOGRAMA – Retificado em 27-11-2018 
 

Atividades Período previsto 

Período de Inscrições 05/09/2018 a 21/09/2018 

Impugnação do Edital (até 3º dia útil a contar da publicação no DOU) Até 10/09/2018 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição Até 21/09/2018 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição (3 dias úteis do início das inscrições). Até 10/09/2018 

Divulgação da resposta aos pedidos de Isenção Até 14/09/2018 

Regularização de dados cadastrais nas inscrições pelos candidatos (até 02 dias úteis antes das provas). Até 09/10/2018 

Liberação do Comprovante Definitivo de Inscrição (até 05 dias antes das provas) Até 09/10/2018 

Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos 14/10/2018 

Divulgação do Gabarito 14/10/2018 

Recurso contra o Gabarito (2 dias úteis) 16 e 17/10/2018 

Banca analisa recurso (2 dias úteis) 18/10 e 19/10/2018 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 26/10/2018 

Divulgação do novo Gabarito após recurso. Até 26/10/2018 

Classificação (Prova de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos: 1ª Fase do Técnico em 

Anatomia e Necropsia; e Fase única dos demais cargos) 
Até 30/10/2018 

Recurso contra Classificação (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após divulgação da 
Classificação. 

Copeve analisa recurso (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após prazo para Recurso. 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 5 dias úteis após análise de Recurso 
pela Copeve. 

Divulgação da Classificação após recurso (com candidatos aptos para Prova Prática) Até 13/11/2018 
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Data provável da Prova Prática (Técnico em Anatomia e Necropsia) 18/11/2018 

Divulgação do Gabarito da Prova Prática 18/11/2018 

Recurso contra o Gabarito da Prova Prática (2 dias úteis) 19 e 20/11/2018 

Banca analisa recurso (2 dias úteis) 21/11 e 22/11/2018 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 29/11/2018 

Divulgação do novo Gabarito da Prova Prática após recurso. Até 29/11/2018 

Classificação (Prova Prática: 2ª Fase do Técnico em Anatomia e Necropsia) Até 03/12/2018 

Recurso contra Classificação (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após divulgação da 
Classificação. 

Copeve analisa recurso (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após prazo para Recurso. 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 5 dias úteis após análise de Recurso 
pela Copeve. 

Convocação de autodeclarados negros para heteroidentificação   
 
 

Suspenso                                               
Cargo de ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL 

Heteroidentificação de autodeclarados negros 

Resultado da heteroidentificação de autodeclarados negros 

Recurso contra resultado de heteroidentificação (2 dias úteis) 

Comissão Recursal julga recurso e decide. 

Divulgação do resultado da heteroidentificação de autodeclarados negros após recurso. 

Resultado Final Até 2 dias úteis após divulgação do 
resultado da deliberação do Reitor sobre 
recursos contra a Classificação relativa à 
Prova Prática: 2ª Fase do Técnico em 
Anatomia e Necropsia. 

Recurso contra Resultado Final (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após divulgação do 
Resultado Final. 

Copeve analisa recurso (2 dias úteis) Até 2 dias úteis após prazo para Recurso. 

Reitor delibera sobre recurso (5 dias úteis) Até 5 dias úteis após análise de Recurso 
pela Copeve. 

Divulgação do Resultado Final após recurso. A definir 

Homologação pelo CONSUNI A definir 

 
Em função da suspensão, por força de decisão judicial, do concurso para o cargo de ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL, único cargo com candidato 
autodeclarado negro apto a ser convocado para procedimento de heteroidentificação, os trâmites para os demais cargos terão continuidade 
normalmente, conforme alterações no presente cronograma. Novo cronograma específico para o cargo de Engenheiro/Área: Civil será publicado 
oportunamente. 


