SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
EDITAL Nº 007/2022
CRONOGRAMA PROVISÓRIO DAS ETAPAS DO EDITAL 007/2022
A Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS da UFERSA vem a público
divulgar o Cronograma das Etapas concernentes às atividades do Edital 007/2022, o
qual será o seguinte:
ATIVIDADES

DATA

HORÁRIO

Publicação do Edital

21 de fevereiro de
2022

-

Prazo de impugnação
Resposta à impugnação
Publicação do Edital
Retificado
Período de Inscrições
Pagamento de taxa de
inscrição
Solicitação de isenção
Resultado Preliminar da
Solicitação de isenção
Recurso do Resultado
Preliminar da
Solicitação de isenção
Resultado Final da
Solicitação de isenção

De 22 a 23 de
fevereiro de 2022
24 de fevereiro de
2022
25 de fevereiro de
2022
01 de março de
2022 até o dia 17
de março de 2022
Até dia 18 de
março de 2022
01 de março de
2022 a 04 de
março de 2022
08 de março de
2022
08 a 09 de março
de 2022
10 de março de
2022
GRUPO I
01/052022
A
13/05/2022

Período do Concurso
GRUPO II
08/05/2022
A
20/05/2022

10 horas do dia 21 de fevereiro de 2022
às 10 horas do dia 22 de fevereiro de
2022
Até às 17 horas do dia 23 de fevereiro de
2022
-

-

Até 24h após a publicação do Resultado
Preliminar.
-

-

GRUPO I
01/052022
Início: às 8 horas.

Prova Escrita

Correção da Prova
Escrita e Publicação de
Resultados

Recursos aos
Resultados da Prova
escrita

Resposta a recurso

Prova de Aptidão
Didática: sorteio da
ordem de apresentação
Prova de Aptidão
Didática: sorteio do
ponto de apresentação

Prova de Aptidão
Didática: apresentação

Publicação do resultado
da Prova de Aptidão
Didática

GRUPO II
08/05/2022
GRUPO I
02/05/2022
GRUPO II
09/05/2022
24 horas, a partir
do horário de
publicação do
resultado da Prova
Escrita.
A partir do
encerramento do
prazo de recurso.
GRUPO I
09/052022

À medida que as Bancas entregarem os
resultados.

24 horas, a partir do horário de
publicação do resultado da Prova
Escrita.

A partir do encerramento do prazo de
recurso.

Início: Pontualmente às 8h
GRUPO II
16/05/2022
GRUPO I
01/052022
GRUPO II
16/05/2022
GRUPO I
Dia 10/05/2022,
podendo se
estender até o dia
11/05/2022, a
depender do
número de
aprovados

Sorteio do ponto: conforme sorteio da
ordem.

24 horas após o sorteio do ponto.
GRUPO II
Dia 17/05/2022,
podendo se
estender até o dia
19/05/2022, a
depender do
número de
aprovados.
GRUPO I
Até às 18h do dia
10/05/2022,
podendo ser
publicado até às
18h do dia
11/05/2022, a
depender do
número de

À medida que as Bancas entregarem os
resultados.

candidatos
aprovados.

Recurso à Prova de
Aptidão Didática

Resposta a recurso

Recebimento dos
Títulos

Publicação do resultado
do Exame de Títulos

Recurso ao Exame de
Títulos
Resposta aos recursos e
resultado final do
Exame de Títulos

Entrevista de
Heteroidentificação

Resultado da entrevista
de Heteroidentificação

GRUPO II
Até às 18h do dia
17/05/2022,
podendo ser
publicado até às
18h do dia
19/05/2022, a
depender do
número de
candidatos
aprovados.
24 horas, após a
publicação do
resultado da Prova
Didática.
Até às 17 horas do
dia posterior ao
término do prazo
recursivo.
GRUPO I
10 e 11 de maio
de 2022.
GRUPO II
17 a 19 de maio
de 2022.
A partir do
encerramento do
prazo de resposta
aos recursos à
prova de Aptidão
Didática.
24 horas, após a
publicação do
resultado do
Exame de Títulos.
A partir do
encerramento do
prazo de recurso.
GRUPO I
12 de maio de
2022.
GRUPO II
Dia 20 de maio de
2022
GRUPO I
16 de maio de
2022.

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

A partir do encerramento do prazo de
recurso.

Logo após a conclusão da prova didática
de cada candidato (a).

À medida que os prazos recursivos
forem sendo encerrados.

24 horas, após a publicação do resultado
do Exame de Títulos.
Até às 17 horas do dia posterior ao
término do prazo recursivo.

Conforme horário definido para cada
candidato e publicado em nossa página
sistemas.ufersa.edu.br/concursos/publico

Recurso ao resultado da
Entrevista de
Heteroidentificação
Resposta aos recursos
do resultado da
Entrevista de
Heteroidentificação e
resultado final desta
etapa
Resultado final

GRUPO II
Dia 23 de maio de
2022
24 horas após o
resultado da
entrevista

24 horas após o resultado da entrevista

Até às 17h do dia
posterior ao
término do prazo
recursivo

Até às 17h do dia posterior ao término
do prazo recursivo

-

Grupo I e Grupo II: Dia 27 de maio de
2022

Mossoró, 21 de fevereiro de 2022.

