
EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO/2015

EDITAL SBC N. 001/2015

ANEXO IV – CRONOGRAMA DO POSCOMP 2015
Retificado pelos Editais Complementares n. 1, 2 e 3

DATA EVENTO

16/06/15 Publicação do Edital e respectivos anexos.

17 e 18/06/15 Prazo para interposição de recursos contra o Edital.

30/06/15 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital.

17/06/15 a 26/07/15 Período de inscrição via Internet.

17 a 22/06/15 Prazo  para  solicitação  de  isenção  do  pagamento  de  inscrição  para  candidatos
inscritos no CadÚnico.

25/06/15 Reabertura do prazo da solicitação de isenção do pagamento de inscrição para
candidatos inscritos no CadÚnico.

1º/07/15
Último  dia  para  o  candidato  associado  ou  para  aquele  de  deseja  associar-se
regularizar a anuidade junto ao SBC para usufruir do direito de pagar a taxa de
inscrição com desconto.

30/06/15

Divulgação  do  resultado  preliminar  dos  pedidos  de  isenção  do  pagamento  de
inscrição.

Disponibilização  do  documento  comprobatório  da  isenção  do  pagamento  de
inscrição.

1º e 02/07/15 Prazo  para  recurso  contra  o  resultado  preliminar  da  isenção  do  pagamento  de
inscrição.

A partir de 07/07/15 Disponibilização do boleto bancário dos candidatos que optaram pelo pagamento
como associado da SBC.

20/07/15

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

Divulgação  das  respostas  aos  recursos  interpostos  contra  os  requerimentos  de
isenção do pagamento de inscrição.

27/07/15

Último dia para pagamento de inscrição.

Último dia para postagem dos laudos médicos dos candidatos com deficiência que
solicitaram tempo adicional para realização da prova.

Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais para
realização  das  provas,  acompanhado do  laudo  ou  atestado  médico  e  ainda  do
requerimento de aleitamento materno.

31/07/15

Último dia para conferência e alteração on-line dos dados informados, no ato da
inscrição, com exceção do nome,  do número do cadastro de pessoa física (CPF),
caso o candidato seja brasileiro; do número de um documento de identificação, caso
o  candidato  seja  estrangeiro;  do  nome  do  candidato  e  da  opção  da  cidade  de
realização da prova.

11/08/15 Publicação da relação de inscrições homologadas.

12 e 13/08/15 Prazo para recurso contra o resultado da homologação da inscrição.



DATA EVENTO

17/08/15

Publicação  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que  apresentaram  a
documentação exigida para fins de realização da prova com tempo adicional.

Publicação  das  respostas  aos  requerimentos  dos  candidatos  que  solicitaram
condições especiais para a realização das provas.

18 e 19/08/15

Prazo para recurso contra a relação preliminar dos candidatos que apresentaram a
documentação exigida para fins realização da prova com tempo adicional.

Prazo para recurso contra as respostas aos requerimentos de condições especiais
para a realização das provas.

25/08/15

Publicação das respostas aos recursos contra a relação preliminar dos candidatos
que  apresentaram  a  documentação  exigida  para  fins  de  solicitação  de  tempo
adicional para realização da prova.

Publicação das respostas aos recursos contra as respostas aos requerimentos dos
candidatos que solicitaram condições especiais para a realização das provas.

Publicação  da  relação  final  dos  candidatos  que  apresentaram  a  documentação
exigida para fins de realização da prova com tempo adicional.

Publicação das respostas aos recursos contra o indeferimento da inscrição.

27/08/15 Divulgação do comunicado que informa o local e horário de realização da Prova
Objetiva.

27/09/15 Realização da Prova Objetiva

28/09/15 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

29 e 30/09/15 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva 

27/10/15

Divulgação  do  resultado  preliminar  do  POSCOMP  –  Boletim  de  desempenho
preliminar.

Visualização do cartão-resposta da Prova Objetiva.

Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva.

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

28 e 29/10/15 Prazo para recurso contra o resultado preliminar – Boletim de desempenho prelimi-
nar.

04/11/15
Divulgação do resultado final – Boletim de desempenho final.

Publicação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar – Boletim de
desempenho preliminar.


