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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 008/2022, o qual será o seguinte: 

ATIVIDADES DATA HORÁRIO 

Publicação do Edital 21/02/2022  

Prazo de impugnação De 22 a 23 de fevereiro de 2022 

10 horas do dia 22 de fevereiro de 

2022 às 10 horas do dia  23 de 

fevereiro de 2022 

Resposta à impugnação 24 de fevereiro de 2022 
Até às 17 horas do dia 24 de 

fevereiro de 2022 

Publicação do Edital 

Retificado 
25 de fevereiro de 2022  

 

Período de Inscrições 

01 de março de 2022 até o dia  17 

de março de 2022 

- 

Pagamento de taxa de 

inscrição 

Até dia 18 de março de 2022 - 

Solicitação de isenção 01 de março de 2022 a 04 de 

março de 2022 

- 

Resultado Preliminar da 

Solicitação de isenção 

08 de março de 2022 - 

Recurso do Resultado 

Preliminar da Solicitação 

de isenção 

08 a 09 de março de 2022 Até 24h após a publicação do 

Resultado Preliminar. 

Resultado Final da 

Solicitação de isenção 

10 de março de 2022 
- 

Prova de Aptidão 

Didática: envio do link 

para o sorteio da ordem 

de apresentação  

01 de abril de 2022. Início: Pontualmente às 8 horas 

Prova de Aptidão 

Didática: sorteio da 

ordem de apresentação 

04 de abril de 2022. 

Início: Pontualmente às 8 horas 

Inicialmente a data para o sorteio 

da ordem e apresentação é 04 de 

abril de 2022, mas poderá se 

estender aos dias subsequentes 

dependendo do número de 

inscritos. 

Prova de Aptidão 

Didática: sorteio do 
04 de abril de 2022. 

Logo após o sorteio da ordem de 

apresentação se repetindo a cada 



ponto de apresentação 1h30min. 

Inicialmente a data para o sorteio 

da ordem e apresentação é 04 de 

abril de 2022, mas poderá se 

estender aos dias subsequentes 

dependendo do número de 

inscritos. 

Prova de Aptidão 

Didática: apresentação 

05 de abril de 2022 

 

Inicialmente a data para 

apresentação da prova de aptidão 

didática é 05/04/2022, mas poderá 

se estender aos dias subsequentes 

dependendo do número de 

inscritos. 

As apresentações acontecem nos 

horários de 8h (1ª aula); 9h30min 

(2ª aula); 11h (3ª aula); 14h (4ª 

aula); 15h30min (5ª aula); 17h (6ª 

aula). 

A cada dia serão 6 candidatos 

distribuídos nos horários acima 

mencionados. 

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, 21 de fevereiro de 2021. 


