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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
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ANEXO I – CRONOGRAMA
DATA
14/09/18

17/09 a 18/10/18

ATIVIDADE
 Publicação do Edital e dos Anexos.
 Publicação do Formulário de Requerimento de Condições Especiais.
 Inscrição ao Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes.
 Prazo para as pessoas com deficiência, que solicitaram tempo adicional e correção
diferenciada, realizarem o upload do arquivo do Laudo Médico, que se inscreveram
para os cursos que exigem Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos
(VHCE) - Música e Musicoterapia.
 Prazo para os candidatos inscritos nos cursos de Música e Musicoterapia, que
exigem VHCE, solicitar condição especial para realização da prova, acompanhada
da respectiva documentação.

25/10/18

05/11/18

 Divulgação da relação dos candidatos aos cursos de Música e Musicoterapia, que
exigem VHCE, que entregaram Laudo Médico para solicitação de tempo adicional e
os que solicitaram condições especiais para realização das provas.
 Divulgação preliminar das inscrições homologadas.
 Divulgação da relação preliminar dos candidatos convocados para realização da VHCE
dos cursos de Música e Musicoterapia.
 Divulgação do Edital de convocação para Perícia Médica dos candidatos aos cursos
de Música e Musicoterapia, que exigem VHCE, que solicitaram tempo adicional.
 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação das inscrições homologadas.

06 e 07/11/18

 Prazo para interposição de recurso contra a divulgação da relação preliminar
dos candidatos convocados para a realização da VHCE.

08/11/18

 Realização da Perícia Médica.

09/11/18

 Prazo para conferência dos dados informados na inscrição e, se necessário,
realizar a correção.
 Divulgação do resultado preliminar da Perícia Médica.

12 e 13/11/18

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Perícia Médica.
 Divulgação das respostas aos recursos contra a homologação das inscrições.
 Divulgação final das inscrições homologadas.

16/11/18

 Divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de
acordo com o item 3 do Edital.
 Divulgação da relação final dos candidatos convocados para realização da VHCE
dos cursos de Música e Musicoterapia.
 Disponibilização do comunicado que informa o local das provas para cursos de

Música e Musicoterapia, que exigem VHCE.
 Divulgação do resultado final da Perícia Médica.
 Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Perícia Médica.
19/11/18
19 e 20/11/18
30/11/18

03 e 04/12/18
11/12/18
12 e 13/12/18

17/12/18

18 e 19/12/18

 Realização das provas de VHCE para os cursos de Música e Musicoterapia.
 Prazo para recurso contra a divulgação preliminar das notas parciais do Enem e a
respectiva média calculada de acordo com o item 3 do Edital.
 Divulgação das notas das provas de VHCE, dos cursos de Música e
Musicoterapia.
 Divulgação final das notas parciais do Enem e a respectiva média calculada de acordo
com o item 3 do Edital.
 Prazo para solicitação de revisão de prova de VHCE.
 Divulgação das respostas dos pedidos de revisão de prova de VHCE.
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada.
 Prazo para Confirmação de Vaga Online dos candidatos aprovados em 1ª Chamada.
No dia 13/12 a Confirmação de Vaga Online será somente até às 17 horas. A não
realização dessa fase da matrícula acarretará perda do direito à vaga.
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª Chamada que realizaram a
Confirmação de Vaga Online.
 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 2ª Chamada.
 Prazo para Confirmação de Vaga Online dos candidatos aprovados em 2ª Chamada.
No dia 19/12 a Confirmação de Vaga Online será somente até às 17 horas. A não
realização dessa fase da matrícula acarretará perda do direito à vaga.

20/12/18

 Divulgação da relação dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas que realizaram a
Confirmação de Vaga Online.

15 a 17/01/19

 Prazo para a Matrícula presencial dos candidatos aprovados em 1ª e 2ª Chamadas que
realizaram a Confirmação de Vaga Online. A não realização dessa fase da matrícula
acarretará perda do direito à vaga.
 Prazo para manifestação de interesse, dos candidatos com inscrição homologada e que
não foram aprovados nas 1a e 2a Chamadas, para participar da Chamada Pública.

23 e 24/01/19
25/01/19
30 e 31/01/19 e 01/02/19
01/02/2019

 Divulgação da relação dos convocados para participar da Chamada Pública, conforme
escalonamento obrigatório de cursos.
 Realização de Chamada Pública, conforme escalonamento obrigatório de cursos nas
Regionais Catalão, Goiânia e Goiás.
 Realização de Chamada Pública, conforme escalonamento obrigatório de cursos na
Regional Jataí.

