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CRONOGRAMA PROVISÓRIO DAS ETAPAS DO EDITAL  

A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA vem a público divulgar o 
Cronograma das Etapas concernentes às atividades do Edital 020/2021, o qual será o seguinte: 

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Prazo de impugnação De 06 a 07 de outubro de 2021 
10 horas do dia 06 de outubro 
de 2021 às 10 horas do dia 07 

de outubro de 2021 

Resposta à impugnação 07 de outubro de 2021 
Até às 17 horas do dia 07 de 

outubro de 2021 

Período de Inscrições 08 a 18 de outubro de 2021 - 

Pagamento de taxa de 
inscrição 

Até dia 19 de outubro de 2021 - 

Solicitação de isenção 
de taxa 

08 a 13 de outubro de 2021 - 

Prova de Aptidão 
Didática: envio do link 

para o sorteio da ordem 
de apresentação  

Grupo 1 – 19 de novembro de 2021 
Grupo 2 – 03 de dezembro de 2021 

Início: às 8 horas 

Prova de Aptidão 
Didática: sorteio da 

ordem de apresentação 

Grupo 1 – 22 de novembro de 2021 
Grupo 2 – 06 de dezembro de 2021 

Início: às 8 horas. 

Prova de Aptidão 
Didática: sorteio do 

ponto de apresentação 

Grupo 1– de 22 de novembro de 2021 
a 03 de dezembro de 2021  

Grupo 2 – de 06 a 17 de dezembro de 
2021 

Sorteio do ponto: conforme 
sorteio da ordem e a 

depender do número de 
candidatos. 

Prova de Aptidão 
Didática: apresentação 

Grupo 1– de 23 de novembro de 2021 
a 04 de dezembro de 2021  

Grupo 2 – de 07 a 18 de dezembro de 
2021 

24 horas após o sorteio do 
ponto. 

Publicação do resultado 
Data a ser definida de acordo com o 

número de inscritos 
À medida que as Bancas 

entregarem os resultados. 

Recurso à Prova de 
Aptidão Didática 

24 horas, após a publicação do 
resultado da Prova Didática. 

24 horas, após a 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 
Até 48 horas após a divulgação do 

resultado da prova de Aptidão 
Didática 

Até 48 horas após a divulgação 
do resultado da prova de 

Aptidão Didática 

Publicação do resultado 
do Exame de Títulos 

Até 24 horas do enceramento do 
prazo para recebimento dos títulos 

Até 24 horas do enceramento 
do prazo para recebimento 

dos títulos 

Recurso ao Exame de 
Títulos 

24 horas, após a publicação do 
resultado do Exame de Títulos. 

24 horas, após a publicação do 
resultado do Exame 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. 

 
Mossoró, 06 de outubro de 2021. 


