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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

DATAS ATIVIDADES 

13 a 29/06/17  INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO 2017-2. 

30/06/17 

 Último prazo para os candidatos entregarem (pessoalmente ou por terceiros) a documentação 

OBRIGATÓRIA para a inscrição (ver subitem 3.6 do Edital). 

 Último prazo para os candidatos entregarem (pessoalmente ou por terceiros) a documentação 

FACULTATIVA para desempate da última colocação (ver item 3.19 do Edital). 

 Último prazo para os candidatos entregarem (pessoalmente ou por terceiros) o Laudo 

Médico para solicitação de tempo adicional (ver item 5 do Edital). 

 Último prazo para os candidatos entregarem (pessoalmente ou por terceiros) o Requerimento 

de Condições Especiais, acompanhado da respectiva documentação (ver item 5 do Edital). 

 Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se 

necessário, realizar a correção. 

03/07/17 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 

OBRIGATÓRIA para a inscrição (homologação das inscrições). 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 

FACULTATIVA para desempate da última colocação. 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação 

necessária para requerer condições especiais para realização das provas. 

04 e 05/07/17 

 Interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram a documentação OBRIGATÓRIA para a inscrição (homologação das 

inscrições). 

 Interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram a documentação FACULTATIVA para desempate da última colocação. 

 Interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram a documentação necessária para requerer condições especiais para realização 

das provas.  

 

 

 

 

07/07/17 

 

 

 

 

 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram documentação OBRIGATÓRIA para a inscrição (homologação das 

inscrições). 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que apresentaram documentação 

OBRIGATÓRIA para a inscrição (homologação das inscrições). 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram documentação FACULTATIVA para desempate da última colocação. 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que apresentaram documentação 

FACULTATIVA para desempate da última colocação. 
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DATAS ATIVIDADES 

 

 

 

07/07/17 

 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que 

apresentaram a documentação necessária para requerer condições especiais para realização 

das provas. 

 Divulgação do resultado final dos candidatos que apresentaram a documentação necessária 

para requerer condições especiais para realização das provas. 

 Disponibilização do comunicado que informa o local das provas. 

11/07/17  REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

12/07/17  Divulgação das notas das provas. 

13 e 14/07/17  Interposição de recurso contra a divulgação das notas das provas. 

18/07/17 

 Divulgação das respostas aos recursos contra as notas das provas. 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo. 

 Publicação da relação de candidatos aprovados em 1ª Chamada.  

20 e 21/07/17 

 Período de Confirmação de Vaga online dos candidatos aprovados em 1ª Chamada, 

no endereço eletrônico www.cs.ufg.br (obrigatória). No dia 21/07 a Confirmação de 

Vaga online será somente até às 17 horas e, caso não seja realizada, acarretará perda 

do direito à vaga. 

25/07/17  Publicação da relação de candidatos aprovados em 2ª Chamada. 

27 e 28/07/17 

 Período de Confirmação de Vaga online dos candidatos aprovados em 2ª Chamada, 

no endereço eletrônico www.cs.ufg.br (obrigatória). No dia 28/07 a Confirmação de 

Vaga online será somente até às 17 horas e, caso não seja realizada, acarretará perda 

do direito à vaga 

01/08/17 
 Publicação da relação dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas que realizaram 

Confirmação de Vaga online. 

08 e 09/08/17 

 Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª 

Chamadas que realizaram a Confirmação de Vaga online (entrega da documentação 

e efetivação da matrícula), A não realização da Matrícula Presencial acarretará perda 

do direito à vaga 

14/08/17  Publicação da relação de candidatos aprovados em 3ª Chamada. 

17/08/17 
 Período de realização de Matrícula Presencial dos candidatos aprovados em 3ª 

Chamada. 

 


