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CRONOGRAMA ATUALIZADO DAS ETAPAS DO EDITAL 
 

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

item 7.3.1 do Edital 074/2014, vem a público divulgar o Cronograma Atualizado das Etapas 

concernentes às atividades do Edital nos seguintes termos:  

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Prova Escrita 15 de março de 2015 Das 08 às 12 horas 

Início da Correção da 

Prova Escrita 

16 de março de 2015 A partir das 08 horas 

 

Publicação do Resultado da 

Prova Escrita 

16, 17 ou 18 de março de 

2015 

À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* 

 

 

Recurso à Prova Escrita 

Para publicação em 16/03: 

de 16 a 17 de março de 

2015. 

 

Prazo: 24 horas, a partir do horário 

de publicação do resultado da 

Prova Escrita. Para publicação em 18/03: 

de 18 a 19 de março de 

2015. 

Resposta a recurso À medida que as Bancas 

entregarem as respostas 

À medida que as Bancas 

entregarem as respostas 

Prova de Aptidão Didática: 

sorteio da ordem de 

apresentação e dos pontos 

Para publicação em 16/03: 

dia 17 de março de 2015. 

 

A partir das 08 horas 

Para publicação em 18/03: 

dia 19 de março de 2015. 

 

Prova de Aptidão Didática: 

apresentação 

Para sorteio em 17/03: dia 18 

de março de 2015. 
 

A partir das 08 horas Para sorteio em 19/03: dia 20 

de março de 2015. 

 

 

Publicação do resultado 

Para Prova realizada em 18 

de março: dia 18 de março 

de 2015. 

 

 

À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* Para Prova realizada em 20 

de março: dia 23 de março 

de 2015. 

 

Recurso à Prova de 

Aptidão Didática 

Para publicação em 18/03: 

de 18 a 19 de março de 

2015. 

 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da Prova 

Didática. Para publicação em 23/03: 



de 23 a 24 de março de 

2015. 

Resposta a recurso À medida que as Bancas 

entregarem as respostas 

À medida que as Bancas 

entregarem as respostas. 

 

 

Recebimento de Títulos 

Para Prova Didática 

realizada em 18 de março: 

dia 18 de março de 2015. 

 

 

Logo após a realização da Prova de 

Aptidão Didática de cada candidato Para Prova realizada em 20 

de março: dia 20 de março 

de 2015. 

 

 

Exame de Títulos 

Para Prova Didática 

realizada em 18 de março: 

dia 19 de março de 2015. 

 

 

A partir das 08 horas 

Para Prova realizada em 20 

de março: dia 23 de março 

de 2015. 

 

 

Publicação do resultado 

Para Prova Didática 

realizada em 18 de março: 

dia 19 de março de 2015. 

 

À medida que as Bancas 

entregarem os resultados.* 

Para Prova realizada em 20 

de março: dia 24 de março 

de 2015. 

 

 

Recurso ao Exame de 

Títulos 

Para publicação em 19 de 

março: de 19 a 20 de março 

de 2015. 

 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da Prova 

Didática. Para publicação em 24 de 

março: de 24 a 25 de março 

de 2015 

Resposta a recurso À medida que as Bancas 

entregarem as respostas 

À medida que as Bancas 

entregarem as respostas 

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

ocorridas após este prazo limite terão seus respectivos prazos de recursos iniciados a partir das 08 

horas do dia seguinte. 

 O presente cronograma de atividades das etapas do Edital 074/2014 ainda poderá sofrer 

alterações, se ocorrer algum imprevisto que implique modificações.  

Atenciosamente, 

 

 

Mossoró, 18 de março de 2015. 

 

 

Prof. Dr. Antônio Jorge Soares 

Presidente da CPPS 


