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CRONOGRAMA ATUALIZADO DAS ETAPAS DO EDITAL  

A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA vem a público 

divulgar o Cronograma  Estimado das Etapas concernentes às atividades do Edital 002/2020, o 

qual será o seguinte: 

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Prova Escrita 01 de março de 2020 Início: às 8 horas. 

Correção da Prova Escrita 

e Publicação de Resultados 

02 de março de 2020 À medida que as Bancas 

entregarem os resultados. 03 de março de 2020 

Recursos aos Resultados 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da 

Prova Escrita. 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da 

Prova Escrita. 

Resposta a recurso 
A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

Prova de Aptidão 

Didática: sorteio da ordem 

de apresentação; sorteio do 

ponto.  

03 de março de 2020* 

04 de março de 2020** 

Sorteio da ordem: conforme 

horário constante no resultado 

publicado. 

Sorteio do ponto: conforme 

sorteio da ordem.  

03 de março de 2020* 

04 de março de 2020** 

Prova de Aptidão 

Didática: apresentação 
04 de março de 2020* A partir das 24 horas de cada 

sorteio do ponto. 05 de março de 2020** 

Publicação do resultado 
04 de março de 2020 À medida que as Bancas 

entregarem os resultados. 05 de março de 2020 

Recurso à Prova de 

Aptidão Didática 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da 

Prova Didática. 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da 

Prova Didática. 

Resposta a recurso 
A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

Recebimento dos Títulos 
04 de março de 2020 Após a prova didática de cada 

candidato (a). 05 de março de 2020 

Publicação do resultado do 

Exame de Títulos 

A partir do encerramento dos 

recursos à Prova Didática. 

À medida que os prazos 

recursivos forem sendo 

encerrados. 

Recurso ao Exame de 

Títulos 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado do 

Exame de Títulos. 

Prazo: 24 horas, a partir do 

horário de publicação do 

resultado da Prova de Títulos. 

Resposta a recurso 
A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

Até às 17 horas do dia posterior 

ao término do prazo recursivo. 

 

*Para Disciplinas com resultados da Prova Escrita publicados até às 18h do dia 02/03/2020; 

** Para Disciplinas com resultados da Prova Escrita publicados até às 18h do dia 03/03/2020; 

 

Mossoró, 03 de março de 2020. 

Atenciosamente, 

CPPS 


