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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO CONCURSO (Retificado pelo Edital Complementar nº 1, 2 e 8) 

 

DATA EVENTO 

31/08/2016  Publicação do Edital. 

01 a 16/09/2016  Prazo para recurso contra o Edital. 

23/09/16  Divulgação das respostas dos recursos contra o Edital. 

03/01 a 02/02/17  Período de inscrição via Internet. 

03 a 06/01/17  Prazo para requerimento de isenção do valor do pagamento de inscrição para 
candidatos inscritos no CADÚNICO. 

10/01/17 

 Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção do valor do 
pagamento de inscrição. 

 Disponibilização do documento comprobatório da isenção do pagamento de 
inscrição. 

11 e 12/01/17  Prazo para recurso contra o resultado preliminar da isenção do pagamento de 
inscrição. 

18/01/2017 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 
isenção do pagamento de inscrição. 

 Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção do valor do 
pagamento de inscrição. 

20/01/2017  Verificação da regularidade de inscrição via Internet. 

03/02/2017 

 Último dia para pagamento de inscrição. 

 Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que 
se declaram com deficiência e que desejam concorrer às vagas reservadas 
e/ou requereram tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

 Último dia para entrega ou postagem do requerimento de aleitamento materno 
e de condições especiais para realização das provas. 

07/02/2017  Último dia para pagamento de inscrição. 

 

10/02/2017 

 Último dia para conferência e alteração dos dados pessoais informados no ato 
da inscrição, com exceção do nome, do número do cadastro de pessoa física 
(CPF) e do cargo. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que apresentaram a 
documentação exigida e que declararam interesse em concorrer como 
deficiente e/ou que solicitaram tempo adicional na realização das provas e/ou 
correção diferenciada. 

 Publicação do resultado dos pedidos de condições especiais para a realização 
das provas. 

 Publicação das inscrições homologadas. 



DATA EVENTO 

13 e 14/02/2017 

 Prazo para recurso contra o resultado da entrega da documentação dos 
candidatos que declararam interesse em concorrer como deficiente e/ou que 
solicitaram tempo adicional na realização das provas e/ou correção 
diferenciada. 

 Prazo para recurso contra os pedidos de condições especiais para a realização 
das provas. 

 Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição. 

17/02/2017 

 Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro 
dos prazos previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada 
comparecer ao Centro de Seleção da UFG, levando consigo o comprovante de 
pagamento de inscrição ou o documento comprobatório de isenção do 
pagamento e o documento original de identificação. 

02/03/2017 

 Publicação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação 
exigida e que declararam interesse em concorrer como deficiente e/ou que 
solicitaram tempo adicional na realização das provas e/ou correção 
diferenciada. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado da publicação da 
relação dos candidatos que se declararam portadores de deficiência e dos 
candidatos que terão direito a tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os 
candidatos que pagaram em duplicidade para o mesmo cargo ou fora do prazo, 
junto Centro de Seleção da UFG. 

02/03/2017  Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova Objetiva. 

05/03/2017  REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. 

 Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

06 e 07/03/2017  Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova 
Objetiva. 

28/03/2017 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva. 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos convocados para Prova 
Teórico-Prática. 

 Visualização do cartão-resposta. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova 
Objetiva. 

29 e 30/03/2017  Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva. 

31/03/2017  Divulgação das orientações gerais da Prova Teórico-Prática (materiais 
necessários, tempo de duração etc.). 

04/04/2017 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação da relação final dos candidatos convocados para a Prova Teórico-
Prática. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 
Prova Objetiva. 

 Divulgação das datas, dos horários e locais de realização da Prova Teórico-
Prática. 

05 a 11/04/2017  REALIZAÇÃO DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA 



DATA EVENTO 

 Provas com caráter discursivo (09/04/2017) 

10/04/2017  Divulgação das respostas esperadas das provas com abordagem discursiva. 

11 e 12/04/2017  Prazo para recurso contra as respostas esperadas das provas com 
abordagem discursiva. 

13/04/2017  Divulgação dos itens de avaliação das provas exclusivamente com caráter 
teórico-prático. 

17 e 18/04/2017  Prazo para recurso contra os itens de avaliação das provas exclusivamente 
com caráter teórico-prático. 

25/04/2017 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra as respostas esperadas das 
provas com caráter discursivo e dos itens de avaliação das provas 
exclusivamente com caráter teórico-prático. 

26 e 27/04/2017  Prazo para recurso contra o resultado Preliminar da Prova Teórico-Prática. 

09/05/2017 

 Divulgação do resultado final da Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da 
Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação do resultado preliminar do concurso. 

 Publicação do Edital de convocação para a perícia médica dos candidatos 
que declararam interesse em concorrer às vaga reservadas às pessoas com 
deficiência e/ou usufruíram do direito de tempo adicional e/ou de correção 
diferenciada para realização das provas do concurso. 

10 e 11/05/2017  Prazo para recurso contra o resultado preliminar do concurso. 

15 a 19/05/2017 
 Período de realização da perícia médica. 

 Período da entrevista de avaliação quanto à condição de pessoa preta ou 
parda. 

23/05/2017 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos considerados portadores 
de deficiência, de acordo com a perícia médica. 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos quanto à condição de 
pessoa preta ou parda. 

24 e 25/05/2017 
 Prazo para recurso contra resultado da Perícia médica. 

 Prazo para recurso contra resultado da entrevista da condição de pessoa 
preta ou parda. 

31/05/2017 

 Divulgação do resultado final do concurso. 

 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do 
concurso. 

 Divulgação do resultado final dos candidatos considerados portadores de 
deficiência, de acordo com a perícia médica (Retificado pelo Edital Complementar nº 1). 

 Divulgação do boletim de desempenho final. 

 


