
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL Nº 035/2019 

CRONOGRAMA ESTIMADO “B” - DEMAIS VAGAS  

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

Cronograma Estimado das Etapas concernentes às atividades do Edital 035/2019, o qual será o seguinte:  

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Impugnação 

Das 08 horas do dia 05 às 08 

horas do dia 06 de novembro 

de 2019.  

Meio eletrônico – 24 horas. 

Resposta à Impugnação 
Até às 17 horas do dia 06 de 

novembro de 2019. 
Até às 17 horas 

Inscrições 
De 07 a 17 de novembro de 

2019. 
Meio eletrônico – 24 horas 

Último dia de pagamento Até 18 de novembro de 2019. Horário bancário 

Retificação de Inscrição Até 17 de novembro de 2019. Meio eletrônico – 24 horas 

Data limite para Isenção Até 08 de novembro de 2019.  Meio eletrônico – 24 horas 

Confirmação de Inscrição Até 21 de novembro de 2019. Até às 17 horas. 

Liberação de Cartão Até 02 de dezembro de 2019. Até às 17 horas. 

Publicação das Bancas 

Examinadoras 
Até 05 de dezembro de 2019. Até às 08 horas.  

Prova Escrita 15 de dezembro de 2019.  08 horas. 

Publicação do resultado 16 e 17 de dezembro de 2019. 
À medida que as Bancas entregarem os 

resultados*. 

Recurso ao Resultado  

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: sorteios da 

ordem de apresentação e 

dos pontos 

17 e 18 de dezembro de 2019.  
Sorteio da ordem: 08 horas 

Sorteio do ponto: a partir das 08 horas 

Prova de Aptidão 

Didática: apresentação 
18 e 19 de dezembro de 2019.  A partir das 08 horas 

Publicação do resultado 18 a 20 de dezembro de 2019.  
À medida que as Bancas entregarem os 

resultados*. 

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 18 e 19 de dezembro de 2019.  
Das 08 às 12 horas 

Das 14 às 17h30min. 

Publicação do resultado 

do Exame de Títulos 

A partir do encerramento do 

prazo recursal da Prova 

Didática. 

A partir do encerramento do prazo 

recursal da Prova Didática*. 



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 do Exame de 

Títulos. 

Resposta a recurso Até 24 de dezembro de 2019. Até às 17 horas. 

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

 A presente estimativa de cronograma de atividades das etapas do Edital 035/2019 poderá 

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

algum imprevisto que implique modificações. Ficam mantidos como fixos, porém, as datas e os 

horários de realização da Prova Escrita. 

Atenciosamente, 

 

Mossoró, 03 de dezembro de 2019. 

 

CPPS. 

 

 


