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CRONOGRAMA ATUALIZADO DAS ETAPAS DO EDITAL 
 

A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA, em conformidade com o 

que preceitua o item 7.3.1 do Edital 061/2014,  vem a público divulgar o Calendário Atualizado das 

Etapas concernentes ao referido Edital, o qual será o seguinte:  

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Prova Escrita 08 de fevereiro de 2015 Das 08 às 12 horas 

 

Correção da Prova  

 

09 de fevereiro de 2015 

 

Das 08 às 12 horas 

Das 14 às 18 horas 

Das 08 às 12 horas 

Das 14 às 17 horas 

Publicação do Resultado da 

Prova Escrita 

09 de fevereiro de 2015 À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* 

 

Recurso à Prova Escrita 

 

9 a 10 de fevereiro de 2015 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da Prova 

Escrita. 

Resposta a recurso 10 de fevereiro de 2015 A partir do encerramento do prazo 

de recurso 

Prova de Aptidão Didática: 

sorteio da ordem de 

apresentação e dos pontos 

 

10 de fevereiro de 2015 

 

A partir das 08 horas 

Prova de Aptidão Didática: 

apresentação das aulas 
11 e 12 de fevereiro de 2015 A partir das 08 horas 

Publicação do resultado 12 de fevereiro de 2015 À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* 

Recurso à Prova de 

Aptidão Didática 

 

A partir de 11 de fevereiro 

de 2015 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da Prova 

de Aptidão Didática. 

Resposta a recurso A partir de 12 de fevereiro 

de 2015 

A partir do encerramento do prazo 

de recurso. 

Recebimento dos Títulos 11 e 12 de fevereiro de 2015 A partir da apresentação da 

primeira aula. 

Exame de Títulos 12 e 13 de fevereiro de 2015 A partir da disponibilidade de cada 

Banca 

Publicação do resultado 13 de fevereiro de 2015 À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* 

  24 horas, a partir do horário de 



Recurso aos Títulos A partir de 13 de fevereiro 

de 2015 

publicação do resultado do Exame 

de Títulos. 

Resposta a recurso A partir de 13 de fevereiro 

de 2015 

A partir do encerramento do prazo 

de recurso 

*. Às 18 horas será o horário limite para publicação de resultados das avaliações. 

 A presente estimativa de cronograma de atividades das etapas do Edital 061/2014 poderá 

sofrer alterações, conforme velocidade dos trabalhos das Bancas Examinadoras ou se ocorrer algum 

imprevisto que implique modificações, mantendo-se, porém, como permanentes a data e o horário 

da realização da Prova Escrita.  

 

Atenciosamente, 

 

Mossoró, 09 de fevereiro de  2015, 11h42min. 

 

 

Prof. Dr. Antônio Jorge Soares 

Presidente da CPPS 

 

 


