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CRONOGRAMA DO CONCURSO – EDITAL N. 034/2018-PROGEP 
 

ATIVIDADE DATA STATUS DA ATIVIDADE 

Publicação do Edital de abertura do Concurso no Diário Oficial da 
União 29/06/2018 Publicado em 29/06/2018 

Período de inscrições 02/07/2018 a 31/07/2018 Encerrado 

Período de solicitação de isenção da inscrição 02/07/2018 a 08/07/2018 Encerrado 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção da inscrição 12/07/2018 Publicado em 12/07/2018 

Período de solicitação de reconsideração quanto à isenção da 
inscrição 13/07/2018 a 15/07/2018 Encerrado 

Resultado definitivo dos pedidos de isenção da inscrição 19/07/2018 Publicado em 19/07/2018 

Prazo final para pagamento da inscrição 01/08/2018 Encerrado 

Envio de laudo para atendimento Especial no dia da prova objetiva 
(conforme subitem 4 do Edital n 034/2018) 01/08/2018 Encerrado 

Listagem preliminar de inscrições homologadas até 10/08/2018 Publicada em 10/08/2018 

Período de solicitação de reconsideração de candidatos que não 
constaram na listagem preliminar de inscrições homologadas 11/08/2018 a 13/08/2018 Encerrado 

Listagem definitiva das inscrições homologadas até 17/08/2018 Publicada em 17/08/2018 

Relação candidato/vaga até 17/08/2018 Publicada em 17/08/2018 

Edital da situação dos que solicitaram atendimento especial  até 17/08/2018 Publicado em 17/08/2018 

Publicação da listagem dos inscritos com seus locais de prova 
Na semana que antecede a 
data de realização do 
concurso 

Publicada em 06/09/2018 

Data da prova objetiva 16/09/2018 Realizado em 16/09/2018 

Divulgação dos gabaritos preliminares 15h do dia 16/09/2018 Divulgado em 16/09/2018 

Divulgação dos cadernos de prova 17/09/2018 Divulgado em 16/09/2018 

Período de recurso em relação aos gabaritos preliminares e questões 
da prova objetiva 17/09/2018 a 25/09/2018 Encerrado 

Resultado dos recursos em relação aos gabaritos preliminares e 
questões da prova objetiva até 30/10/2018 Publicado em 25/10/2018 

Disponibilização da consulta individual de desempenho 06/11/2018 Disponibilizado em 
31/10/2018 

Período de recurso em relação à contagem de acertos na prova 
objetiva 

07/11/2018 a 13/11/2018 
01/11/2018 a 08/11/2018 Encerrado 

Resultado dos recursos em relação à contagem de acertos na prova 
objetiva 28/11/2018 Comunicado publicado em 

03/12/2018 

Perícia Médica dos candidatos inscritos na cota para Pessoas com 
Deficiência  10/12/2018 a 14/12/2018 _____________________ 

Resultado da Perícia Médica dos candidatos inscritos na cota para 
Pessoas com Deficiência  18/12/2018 _____________________ 
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Período de recursos em relação ao resultado da Perícia Médica  19/12/2018 a 27/12/2018 _____________________ 

Procedimento (presencial) de Heteroidentificação dos candidatos 
inscritos na cota para Negros (pretos e pardos)  10/12/2018 a 14/12/2018 Realizado em 12/12/2018 

Resultado do procedimento de Heteroidentificação dos candidatos 
inscritos na cota para Negros (pretos e pardos)  18/12/2018 Publicado em 12/12/2018 

Período de recursos em relação ao resultado do procedimento de 
Heteroidentificação dos candidatos Negros (pretos e pardos) 

19/12/2018 a 27/12/2018 
13/12/2018 a 19/12/2018 Encerrado 

Divulgação da classificação final e homologação do resultado do 
concurso  

até 16/01/2019 Publicado em 28/12/2018 

 
 
Observações: 
 - Após cada período de recursos são necessários mais cinco dias úteis para a chegada de recursos pelo correio; 
- As datas das atividades a serem realizadas após a aplicação da prova objetiva são datas prováveis  e por esse motivo o 
candidato deverá sempre  acompanhar a página do concurso: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/editais/034-2018-
2/. 
 
 


