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DATAS                                       ATIVIDADES

01/12/2017 a 31/01/2018  Inscrição ao Programa de Licenciatura em Educação do Campo

01/02/2018

 Último prazo para envio/entrega do formulário de inscrição devidamente assinado, acompa-

nhado da documentação exigida.

 Último prazo para entrega dos documentos de renda familiar para fins de aplicação como

critério de desempate para a última vaga.

 Último  prazo  para  os  candidatos  às  vagas  reservadas  às  pessoas  com deficiência  que

solicitaram tempo  adicional  e  correção  diferenciada  entregarem ou  enviarem o  Laudo

Médico.

 Último prazo para os candidatos que solicitaram condições especiais para realização das

provas entregarem ou enviarem o requerimento de condições especiais, acompanhado do

atestado médico ou do laudo médico.

 Último  prazo  para  as  candidatas  que  solicitaram  aleitamento  materno  entregarem  ou

enviarem a documentação para fins de amamentação.

07/02/2018

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

rio, realizar a correção de dados.

 Publicação da relação preliminar das inscrições homologadas. 

 Publicação da relação preliminar dos candidatos que entregaram a documentação de renda fa-

miliar para fins de aplicação como critério de desempate para a última vaga.

 Publicação do resultado preliminar dos candidatos às vagas reservadas às pessoas com defi-

ciência  que  apresentaram a documentação  exigida para  fins  de  encaminhamento  à  Junta

Médica.

 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.



DATAS                                       ATIVIDADES

08 e 09/02/2018

 Interposição de recurso contra o resultado da publicação da relação dos candidatos às vagas

reservadas às pessoas com deficiência que apresentaram a documentação exigida para fins

de encaminhamento à Junta Médica.

 Interposição de recursos contra o resultado preliminar da solicitação de condições especiais

para realização das provas.

 Interposição  de  recursos  contra  as  respostas  aos  requerimentos  das  candidatas  que

solicitaram aleitamento materno no dia de realização das provas.

 Interposição de recursos contra a relação preliminar das inscrições homologadas.

 Interposição  de  recursos  contra  a  relação  preliminar  dos  candidatos  que  entregaram a

documentação de renda familiar para fins de aplicação do critério de desempate.

20/02/2018

 Publicação  do  Edital  de  convocação  para  perícia  médica  dos  candidatos  que  solicitam

tempo adicional e/ou correção diferenciada da Prova de Redação.

 Publicação do resultado final dos candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência

que apresentaram a documentação exigida para fins de encaminhamento à Junta Médica.

 Divulgação das  respostas  aos  recursos  contra  o resultado da publicação da relação dos

candidatos  às  vagas  reservadas  às  pessoas  com  deficiência  que  apresentaram  a

documentação exigida para fins de encaminhamento à Junta Médica.

 Relação final das inscrições homologadas.

22/02/2018  Realização da perícia médica, se necessário, dos candidatos portadores de deficiência.

23/02/2018

 Resultado final da solicitação de condições especiais para realização das provas (respostas

aos requerimentos).

 Respostas finais aos requerimentos das candidatas que solicitaram aleitamento materno no

dia de realização das provas.

 Publicação do resultado final da relação dos candidatos que entregaram a documentação de

renda familiar para fins de aplicação do critério de desempate.

 Publicação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que solicitaram tempo

adicional e/ou correção diferenciada.

26 e 27/02/2018  Interposição de recurso contra o resultado preliminar da perícia médica
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01/03/2018

 Disponibilização do cartão de inscrição.

 Disponibilização, na página, do comunicado que informa o local de realização das provas

objetiva e de redação.

 Publicação do resultado final da perícia médica dos candidatos que solicitaram tempo adici-

onal e/ou correção diferenciada.

 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da perícia médica dos

candidatos que solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada.

04/03/2018
 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DE REDAÇÃO.

 Divulgação do gabarito preliminar (após o encerramento das provas).

05 e 06/03/2018  Interposição de recursos contra o gabarito preliminar.

12/03/2017

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar.

 Publicação do gabarito oficial da Prova Objetiva. 

 Divulgação do boletim de desempenho da Prova Objetiva.

 Resultado Preliminar da Prova Objetiva.

 Disponibilização no site do cartão-resposta dos candidatos que fizeram a Prova Objetiva.

 Disponibilização ao candidato da nota preliminar da Prova de Redação.

 Disponibilização dos critérios de correção da Prova de Redação.

13 e 14/03/2018

 Interposição de recursos contra a nota da Prova Objetiva

 Disponibilização da prova de redação, no site, para fins de vista de prova.

 Interposição de recursos contra as notas da Prova de Redação.

16/03/2018

 Resultado Final da Prova Objetiva.

 Disponibilização das respostas aos recursos contra a nota da Prova Objetiva

 Disponibilização das respostas aos recursos contra a nota da Prova de Redação.

 Disponibilização ao candidato da nota final da Prova de Redação. 

 Relação dos candidatos classificados em Primeira Chamada do Programa de Licenciatura

em Educação no Campo

 Disponibilização  do  Boletim de  Desempenho  dos  candidatos  classificados  em Primeira

Chamada.

19 e 20/03/2018  Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em Primeira Chamada do Programa de

Licenciatura em Educação no Campo.

22/03/2018  Publicação do aviso de Edital de Matrícula dos candidatos classificados em Segunda Cha-
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mada do Programa de Licenciatura em Educação no Campo.

23/03/2018
 Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em Segunda Chamada do Programa de

Licenciatura em Educação no Campo.

27/03/2018
 Publicação  do  aviso  de  Edital  de  Matrícula  dos  candidatos  classificados  em  Terceira

Chamada do Programa de Licenciatura em Educação no Campo.

28/03/2018
 Cadastro e a matrícula dos candidatos classificados em Terceira Chamada do Programa de

Licenciatura em Educação no Campo.
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