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DATAS ATIVIDADES

05/10/2016 Publicação do Edital.

19/10 a 10/11/16
Inscrição ao Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Educação Intercultural
da UFG.

11/11/16

Último dia para os candidatos entregarem ou enviarem o formulário de inscrição,
acompanhado  da  cópia  legível  do  documento  de  identidade  para  efetivar  a
inscrição.

Último dia para os candidatos com deficiência que solicitaram tempo adicional e
correção diferenciada entregarem ou enviarem o Laudo Médico.

Último  dia  para  os  candidatos  entregarem  ou  enviarem  o  requerimento  de
condições especiais, acompanhado do atestado ou laudo médico.

Último prazo para as candidatas que solicitaram aleitamento materno entregarem
a documentação para fins de amamentação.

18/11/16

Publicação  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que  fizeram  a  inscrição,
enviaram  os  documentos  solicitados  e  estão  aptos  a  fazerem  as  provas
(homologação da inscrição).

Publicação  preliminar  da  relação  dos  candidatos  com  deficiência  que
apresentaram  a  documentação  para  fins  de  direito  ao  tempo  adicional  e  à
correção diferenciada.

Último dia para os candidatos conferirem dados pessoais e se necessário realizar
a correção de dados.

21 e 22/11/16

Interposição  de  recurso  contra  o  resultado  da  publicação  da  relação  dos
candidatos com deficiência que apresentaram a documentação exigida para fins
de direito ao tempo adicional e à correção diferenciada.

Interposição de recurso contra a relação dos candidatos que fizeram a inscrição,
enviaram os documentos solicitados e que estão aptos a fazerem as provas.

23/11/16

Publicação da relação final dos candidatos que fizeram a inscrição, enviaram os
documentos  solicitados  e  estão  aptos  a  fazerem  as  provas  (homologação  da
inscrição).

Publicação final da relação dos candidatos com deficiência que apresentaram a
documentação para fins de direito ao tempo adicional e à correção diferenciada.

Resultado  da  solicitação  de  condições  especiais  para  realização  das  provas
(respostas aos requerimentos).

Respostas aos requerimentos das candidatas que solicitaram aleitamento materno
no dia de realização das provas.

Disponibilização, na página, do comunicado que informa o local de realização
das provas de redação e da prova oral.

26/11/16 REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO



DATAS ATIVIDADES

27/11/16 REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL E ENTREGA DOS TÍTULOS

13/12/16 Disponibilização das notas das provas de Redação e Oral

14 e 15/12/16
Vistas, on-line, da prova de Redação.

Interposição de recursos contra as notas das provas de Redação e Oral.

20/12/16

Disponibilizar  na  página  a  relação  dos  candidatos  classificados  em  primeira
chamada.

Disponibilização do Boletim de Desempenho.

09/01 e 10/01/2017 Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada.

12/01/2017 Publicação do edital de 2ª chamada.

16/01 e 17/01/2017 Cadastro e matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada.
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