


DATA EVENTO

01/11/2013

Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram
condições especiais para a realização das provas.

Publicação das inscrições homologadas. 

Publicação do Edital de convocação para perícia médica para os candidatos
inscritos no cargo de Instrutor Surdo. 

02 e 03/11/2013 Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição.

04 a 07/11/2013 Período de realização da perícia médica dos candidatos inscritos no cargo de
Instrutor Surdo.

04/11/2013

Prazo  para  que 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 e o original do seu Documento de Identificação.

Até 04/11/2013

Solicitação  de  devolução  do  pagamento  da  taxa  paga  junto  à  Comissão
Especial do Concurso da Educação da Secretaria de Educação de Aparecida
de Goiânia,  situada na Rua 4 com Rua 5 Qd. J A -   Área Pública Setor
Araguaia - Aparecida de Goiânia  - Goiás, das 8 às 11h30min e das 13 às
17h30min. 

09 e 10/11/2013 Prazo para recurso contra Resultado Preliminar da Perícia Médica.

11/11/2013

Publicação  do  resultado  oficial  dos  candidatos  que  apresentaram  a
documentação exigida e que solicitaram tempo adicional para a realização
das provas e candidatos do cargo de Instrutor Surdo.

Resultado Preliminar da Perícia Médica dos candidatos inscritos no cargo de
Instrutor Surdo.

12/11/2013 Divulgação  do  comunicado  que  informa  o  local  de  realização  da  Prova
Objetiva e da Prova de Redação.

16/11/2013 Resultado Oficial  da Perícia  Médica dos candidatos inscritos no cargo de
Instrutor Surdo. 

17/11/2013
Realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação para os Cargos de
Profissional da Educação I e Prova Objetiva para os  demais Cargos.

Publicação do gabarito preliminar da Prova Objetiva.

18 e 19/11/2013 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova
Objetiva.

26/11/2013

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva.

Divulgação do gabarito oficial da Prova Objetiva.

Visualização do cartão-resposta.

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

Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva.

27 e 28/11/2013 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva.



DATA EVENTO

02/12/2013
Divulgação do resultado oficial da Prova Objetiva.

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da Pro-
va Objetiva.

09/12/2013 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Redação para os cargos de
Profissional da Educação I.

10 e 11/12/2013

Vistas,  on-line,  da  prova  de  Redação  para  os  cargos  de  Profissional  da
Educação I.

Interposição de recursos contra o resultado da Prova de Redação para os
cargos de Profissional da Educação I.

19/12/2013

Divulgação do resultado dos recursos contra a prova de Redação para os cargos de
Profissional da Educação I.

Divulgação do resultado oficial da Prova de Redação para os cargos de Profissional
da Educação I.

Divulgação do resultado preliminar do concurso.

20/12/2013
Publicação do  Edital de convocação da perícia médica dos candidatos que
se  inscreveram  nos  cargos  com  vagas  reservadas  às  pessoas  com
deficiência e/ou usufruíram do tempo adicional.

06 e 07/01/2014 Prazo para recurso contra o resultado preliminar do concurso. 

03 a 08/01/2014
Realização da perícia médica dos candidatos que se inscreveram nos cargos
com vagas reservadas às pessoas com deficiência e/ou usufruíram do tempo
adicional.

09/01/2014 Resultado preliminar da Perícia Médica.

10 e 13/01/2014 Prazo para recurso contra o resultado da Perícia Médica.

16/01/2014

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

Resultado oficial da Perícia Médica.

Divulgação do resultado final do concurso.

Divulgação do boletim de desempenho oficial.

20/01/2014 Homologação do concurso


