
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

GABINETE DA REITORIA 

EDITAL N. 10/2019 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG 

ANEXO I- CRONOGRAMA 

DATA EVENTOS 

30/05/2019  Publicação do Edital e seus anexos. 

31/05 e 01/06/19  Prazo para interposição de recursos contra o Edital e seus anexos. 

05/06/19 
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital e seus 

anexos. 

07/06 a 25/06/19 

 Período de inscrição via Internet. 

 Prazo para realizar o upload dos laudos médicos dos candidatos que 

desejam concorrer como pessoas com deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional e/ou correção diferenciada. 

 Prazo para realizar o upload do Laudo Médico original (Anexo III) ou 

Atestado Médico para solicitar condições especiais para realização da 

prova. 

 Prazo para candidatos deficientes auditivos e deficientes visuais se 

manifestarem a respeito das condições especiais para realização das provas, 

conforme Anexo do Decreto N° 9,508, de 24 de setembro de 2018. 

07 a 11/06/19  Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

13/06/19 
 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento 

da taxa de inscrição. 

14 e 15/06/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

19/06/19 

 Divulgação do resultado final da solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

26/06/19  Prazo final para gerar a GRU para o pagamento. 

28/06/19  Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição. 

08/07/19 

 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

 Divulgação das orientações gerais para a realização da Prova Teórico-

Prática com caráter Discursivo. 

 Prazo para conferência e alteração dos dados informados no ato da 

inscrição, com exceção do nome, do número do cadastro de pessoa física 

(CPF) e do cargo. 

09 e 10/07/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das 

inscrições homologadas. 



 

 

 

15/07/19 

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a 

documentação exigida para fins de concorrer como pessoas com deficiência 

e/ou solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

 Divulgação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram 

condições especiais para a realização da prova. 

 Divulgação do resultado preliminar da manifestação de interesse dos 

candidatos deficientes auditivos e deficientes visuais a respeito das 

condições especiais para realização das provas. 

16 e 17/07/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos 

candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de 

concorrer como pessoas com deficiência e/ou solicitaram tempo adicional 

e/ou correção diferenciada. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos requerimentos de 

condições especiais para realização da prova. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

manifestação de interesse dos candidatos deficientes auditivos e deficientes 

visuais a respeito das condições especiais para realização das provas. 

23/07/19 

 Divulgação da resultado final dos candidatos que apresentaram a 

documentação exigida para fins de concorrer como pessoas com deficiência 

e/ou solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para 

fins de concorrer como pessoas com deficiência e/ou solicitaram tempo 

adicional e/ou correção diferenciada. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado dos 

requerimentos de condições especiais para realização das provas. 

 Divulgação do resultado final da manifestação de interesse dos candidatos 

deficientes auditivos e deficientes visuais a respeito das condições especiais 

para realização das provas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da manifestação de interesse dos candidatos deficientes 

auditivos e deficientes visuais a respeito das condições especiais para 

realização das provas. 

24/07/19 
 Divulgação final das inscrições homologadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar das inscrições homologadas. 

10/09/19 
 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova 

Objetiva. 

*15/09/19 
 Realização da Prova Objetiva e Teórico-Prático com Caráter 

Discursivo. 

16/09/19 
 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas esperadas preliminares da Prova Teórico-Prática 

com carácter Discursivo. 

17 e 18/09/19 

 Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova 

Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra as respostas esperadas 

preliminares e a formulação ou o conteúdo da Prova Teórico-Prática com 



 

 

 

Carácter Discursivo. 

03/10/19 

 Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito 

preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas esperadas finais e a formulação ou conteúdo da 

Prova Teórico-Prática com Carácter Discursivo. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra as respostas 

esperadas preliminares e a formulação ou o conteúdo da Prova Teórico-

Prática com Carácter Discursivo. 

08/10/19 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 

 Disponibilização do boletim de desempenho e do cartão-resposta da Prova 

Objetiva. 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos convocados para a Prova 

Teórico-Prática. 

 Divulgação da relação preliminar dos candidatos que terão a Prova Teórico-

Prática com Carácter Discursivo corrigida. 

 Divulgação das orientações gerais da Prova Teórico-Prática (materiais 

necessários, tempo de duração etc.). 

09 e 10/10/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos 

candidatos convocados para a Prova Teórico-Prática. 

 Prazo para interposição de recurso contra a relação preliminar dos 

candidatos que terão a Prova Teórico-Prática com Carácter Discursivo 

corrigida. 

16/10/19 

 Divulgação do resultado final da Prova Objetiva. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da Prova Objetiva. 

 Divulgação da relação final dos candidatos convocados para a Prova 

Teórico-Prática. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra relação preliminar 

dos candidatos convocados para a Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação da relação final dos candidatos que terão a Prova Teórico-

Prática com Carácter Discursivo corrigida. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra relação 

preliminar dos candidatos que terão a Prova Teórico-Prática com Carácter 

Discursivo corrigida. 

 Divulgação do local de realização da Prova Teórico-Prática. 

*18 a 27/10/19  Realização da Prova Teórico-Prática. 

 

29/10/19 

 Divulgação do resultado preliminar da Prova Teórico-Prática com 

carácter Discursivo. 

 Divulgação das respostas esperadas finais da Prova Teórico-Prática com 

carácter discursivo. 

 Divulgação dos critérios de correção da Prova Teórico-Prática com 

caráter discursivo. 

 Divulgação dos itens de avalição preliminares da Prova Teórico-Prática. 

30 e 31/10/19  Prazo para interposição de recurso contra resultado preliminar da Prova 

Teórico-Prática com carácter Discursivo. 



 

 

 

 Prazo para interposição de recurso contra os itens de avaliação 

preliminares da prova Teórico-Prática. 

06/11/19 

  Divulgação do resultado preliminar da Prova Teórico-Prática. 

  Divulgação do boletim de desempenho da Prova Teórico-Prática. 

  Divulgação dos itens de avalição final da Prova Teórico-Prática. 

  Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra os itens de 

avaliação preliminares da prova Teórico-Prática. 

07 e 08/11/19 
  Prazo para interposição de recurso contra o resultado Preliminar da Prova        

Teórico-Prática. 

14/11/19 

 Divulgação do resultado final da Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar da Prova Teórico-Prática. 

 Divulgação do resultado final da Prova Teórico-Prática com carácter 

Discursivo. 

 Divulgação das respostas dos recursos interpostos contra resultado 

preliminar da Prova Teórico-Prática com carácter Discursivo. 

18/11/19 

 Divulgação do Edital de convocação para o procedimento de 

heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que 

solicitaram concorrer às vagas reservadas. 

 Divulgação do comunicado que informa o local de realização do procedimento 

de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos que 

solicitaram concorrer às vagas reservadas. 

 Divulgação do Edital de convocação para a perícia médica dos candidatos que 

apresentaram a documentação exigida para fins de concorrer pessoas com 

deficiência e/ou solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada. 

*20/11 a 01/12/19 

  Período de realização da perícia médica dos candidatos que solicitaram   

concorrer às vagas reservadas para PcD’s. 

  Período de realização do procedimento de heteroidentificação dos 

candidatos autodeclarados pretos ou pardos que solicitaram concorrer às 

vagas reservadas. 

04/12/19 

 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que 

solicitaram concorrer às vagas reservadas para PcD’s. 

 Divulgação do resultado preliminar procedimento de heteroidentificação dos 

candidatos autodeclarados pretos ou pardos que solicitaram concorrer às vagas 

reservadas. 

05 e 06/12/19 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado da perícia médica. 

 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 

procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou 

pardos. 

12/12/19 

 Divulgação do resultado final dos candidatos considerados portadores de 

deficiência, de acordo com a perícia médica. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

dos candidatos considerados portadores de deficiência, de acordo com a perícia 

médica. 

 Divulgação do resultado final do procedimento de heteroidentificação dos 

candidatos autodeclarados pretos ou pardos que solicitaram concorrer às vagas 



 

 

 

 

* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no Cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no 

endereço eletrônico do concurso. 

reservadas. 

 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar 

do procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos 

ou pardos que solicitaram concorrer às vagas reservadas. 

13/12/19  Divulgação do resultado preliminar do concurso. 

16 e 17/12/19 
 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 

concurso. 

19/12/19 
 Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 

preliminar do concurso. 

07/01/20  Divulgação do resultado final do concurso. 

14/01/20  Homologação do concurso. 


