
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO 

EDITAL Nº 036/2016 

CRONOGRAMA ATUALIZADO DAS ETAPAS DO EDITAL – VAGAS “A” 

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

Cronograma Atualizado das Etapas concernentes às atividades das Vagas “A” do Edital 036/2016, o 

qual será o seguinte:  

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Prova Escrita 16 de outubro de 2016 Das 08 às 12 horas 

Correção da Prova Escrita 17 e 18 de outubro de 2016 
Das 08 às 12 horas 

Das 14 às 20 horas 

Publicação do Resultado da 

Prova Escrita 
17 e 18 de outubro de 2016 

À medida que as Bancas 

entregarem os resultados*. 

 

Recurso à Prova Escrita - 

Prazo: 24 horas, a partir do 

horário de publicação do 

resultado da Prova Escrita*. 

Resposta a recurso - 
A partir do encerramento do 

prazo de recurso 

Prova de Aptidão Didática: 

sorteio da ordem de 

apresentação e dos pontos 

 

18 a 20 de outubro de 2016 

 

A partir das 08 horas* 

Prova de Aptidão Didática: 

apresentação 
19 a 21 de outubro de 2016 A partir das 08 horas* 

Publicação do resultado 20 e 21 de outubro de 2016 
À medida que as Bancas 

entregarem os resultados. 

Recurso à Prova de Aptidão 

Didática 

 

20 e 21 de outubro de 2016 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado da Prova 

Oral. 

Resposta a recurso 24 de outubro de 2016 
A partir do encerramento do 

prazo de recurso. 

Recebimento de Títulos 20 e 21 de outubro de 2016. 
Das 08 às 12 horas 

Das 14 às 17 horas 

Análise dos Títulos 20 a 21 de outubro de 2016 Até às 18 horas 

Publicação do resultado 24 de outubro de 2016 

À medida que expirarem os 

prazos de recursos ao resultado 

da Prova de Aptidão Didática. 

 

Recurso ao Exame de Títulos 

 

24 a 25 de outubro de 2016 

24 horas, a partir do horário de 

publicação do resultado do 

Exame de Títulos. 

Resposta ao recurso 26 de outubro de 2016 Até às 17 horas. 

*. Quando a publicação de resultado da avaliação da Prova Escrita ocorrer até às 18 horas, o sorteio 

da ordem e do ponto para a Prova de Aptidão Didática se dará a partir das 08 horas do dia seguinte, 

contado o prazo recursal à Prova Escrita a partir do horário de publicação deste. Excepcionalmente, 

no que concerne à vaga destinada a “Fundamentos de Economia. Economia para Engenharia”, cujo 

resultado da correção da Prova Escrita fora publicado após às 18 horas, o prazo recursal terá início a 



partir das 08 horas do dia seguinte,  19 de outubro de 2016, devendo o sorteio da ordem e do ponto 

se iniciar às 14 horas deste mesmo dia. 

 

Atenciosamente, 

 

Mossoró, 18 de outubro de 2016. 

 

CPPS 


