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ATIVIDADES

30/04/15 Publicação do Edital e anexos.

05 a 20/05/15
Inscrição ao Processo Seletivo para ingresso no programa de Licenciatura em
Educação do Campo.

21/05/15

Último  prazo  para  envio/entrega  do  formulário  de  inscrição  devidamente
assinado, acompanhado da documentação exigida.

Último dia para os candidatos com deficiência que solicitaram tempo adicional e
correção diferenciada entregarem ou enviarem o Laudo Médico.

Último  dia  para  os  candidatos  entregarem  ou  enviarem  o  requerimento  de
condições especiais, acompanhado do atestado ou laudo médico.

Último  prazo  para  as  candidatas  que  solicitaram  aleitamento  materno
entregarem a documentação para fins de amamentação.

25/05/15
Último prazo para o candidato conferir se os seus dados pessoais, informados
no ato da inscrição, estão corretos.

26/05/15

Publicação da relação preliminar da entrega da documentação dos candidatos
portadores de deficiência que apresentaram exigida para fins de tempo adicional
e/ou correção diferenciada da Prova de Redação.

Resultado da solicitação de condições especiais  para  realização das provas
(respostas aos requerimentos).

Respostas  aos  requerimentos  das  candidatas  que  solicitaram  aleitamento
materno no dia de realização das provas.

27 e 28/05/15

Prazo de recurso contra o indeferimento dos pedidos de correção diferenciada,
tempo adicional e contra o resultado da solicitação de condições especiais e
aleitamento materno.

Prazo de recurso contra o resultado da publicação da relação dos candidatos
portadores de deficiência que apresentaram a documentação exigida para fins
de encaminhamento à Junta Médica.

03/06/15

Publicação do Edital de convocação para perícia médica, caso necessário.

Disponibilização das respostas aos recursos contra o resultado da publicação
da  relação  dos  candidatos  portadores  de  deficiência  que  apresentaram  a
documentação exigida para fins de encaminhamento à Junta Médica.

Publicação  da  relação  final  da  entrega  da  documentação  dos  candidatos
portadores de deficiência que apresentaram exigida para fins de tempo adicional
e/ou correção diferenciada da Prova de Redação.

Homologação das inscrições.

08 e 09/06/15
Realização  da  perícia  médica,  se  necessário,  dos  candidatos  portadores  de
deficiência.

09/06/15

Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro
dos  prazos  previstos  no  Edital,  e  não  teve  sua  inscrição  homologada
comparecer ao Centro de Seleção da UFG ou na Secretaria do Programa de
Catalão ou de Goiás, levando consigo o comprovante de pagamento e o original
do seu Documento de Identificação.



ATIVIDADES

11/06/15
Publicação da relação preliminar do resultado da perícia médica dos candidatos
que solicitaram tempo adicional e correção diferenciada da Prova de Redação.

12 e 13/06/15
Prazo de recurso contra o resultado da perícia médica dos candidatos com defi-
ciência que solicitaram tempo adicional e correção diferenciada da Prova de Re-
dação.

16/06/15

Disponibilização do cartão de inscrição.

Disponibilização, na página, do comunicado que informa o local de realização
da prova objetiva e da Prova de Redação.

Publicação do resultado final da perícia médica dos candidatos que tiveram o
pedido de tempo adicional e correção diferenciada deferidos.

Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da perícia
médica dos candidatos solicitaram tempo adicional e/ou correção diferenciada.

21/06/15
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DE REDAÇÃO.

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva (após o encerramento da prova).

25 e 26/06/15 Prazo de recurso contra o gabarito preliminar.

1º/07/15

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.

Publicação do gabarito oficial da prova objetiva.

Disponibilização das respostas dos recursos contra o gabarito preliminar.

Disponibilização no site do cartão-resposta da prova objetiva.

Disponibilização da nota da Prova de Redação.

Disponibilização do Boletim de Desempenho da Prova de Redação.

Disponibilização dos critérios de correção da Prova de Redação.

Vistas, on-line, da Prova de Redação.

Divulgação  das  respostas  aos  recursos  contra  o  resultado  preliminar  da  prova
objetiva.

02 e 03/07/15
Prazo de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva.

Prazo de recurso contra as notas da Prova de Redação.

14/07/15

Disponibilizar  na  página  a  relação  dos  candidatos  classificados  em  primeira
chamada.

Disponibilização do Boletim de Desempenho Final.

Disponibilização das respostas aos recursos contra a nota da Prova de Redação.

16 e 17/07/15 Matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada.

22/07/15 Publicação do aviso de edital de matrícula de 2ª Chamada.

27 e 28/07/15 Matrícula dos candidatos classificados em 2ª chamada.

31/07/15 Publicação do aviso de edital de matrícula de 3ª Chamada.

04/08/15 Matrícula dos candidatos classificados em 3ª chamada.
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