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CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

Atividade Prazo/Período 

Período de inscrições  
(exclusivamente via internet) 

24/01/2018 a 23/02/2018 

Prazo final para pagamento das 
inscrições 

26/02/2018  

Período de solicitação de isenção do 
pagamento 

24/01/2018 a 02/02/2018 

Listagem preliminar do resultado dos 
pedidos de isenção 

Até 12/02/2018 

Período de solicitação de 
reconsideração do indeferimento da 
isenção 

Observar o prazo previsto para esta etapa, que será divulgado na 
Listagem preliminar do resultado dos pedidos de isenção 

Resultado final dos pedidos de 
isenção 

Ao término da apreciação dos pedidos de reconsideração sobre o 
indeferimento das isenções 

Listagem preliminar de inscrições 
homologadas 

Até 09/03/2018 

Período de recursos da não 
homologação de inscrições 

5 (cinco) dias úteis a partir da divulgação da Listagem preliminar 
de inscrições homologadas 

Prazo para decisão, pela PROGEP, 
sobre os recursos de não 
homologação de inscrições 

5 (cinco) dias úteis após o término do prazo de interposição de 
recursos 

Listagem definitiva de inscrições 
homologadas 

Ao término da apreciação dos pedidos de recursos sobre a não 
homologação de inscrições 

Publicação da Comissão Examinadora 
No mínimo 15 (quinze) dias corridos antes da realização das 
provas, para cada área do Edital 

Solicitação de impedimento de 
membro da Comissão Examinadora 

5 (cinco) dias úteis a partir da divulgação da Comissão 
Examinadora na página do concurso 

Publicação do Local e Data de início 
do concurso 

No mínimo 10 (dez) dias corridos antes da realização das provas, 
para cada área do Edital 

Período provável para início da 
realização das provas do concurso 

26/03/2018 a 24/05/2018 

Divulgação do Resultado do Concurso 
A PROGEP divulgará o resultado do concurso em edital na 
imprensa local e no endereço do sítio da UFSM (na página do 
concurso) 

Período de vistas e interposição de 
recursos pelos candidatos 

10 (dez) dias corridos após a Divulgação do Resultado na página 
do concurso, para cada área do Edital 
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Atividade Prazo/Período 

Período de apreciação e decisão 
sobre os recursos interpostos 

30 (trinta) dias corridos contados a partir do envio dos recursos 
pela PROGEP à instância administrativa competente  

Perícia Médica dos candidatos com 
deficiência 

A PROGEP divulgará, na página do concurso, edital de 
convocação para realização de perícia médica dos candidatos 
com deficiência que atingirem a nota mínima no concurso 

Período de recursos do resultado da 
perícia médica 

05 (cinco) dias úteis após a divulgação do 
resultado das perícias 

Autodeclaração presencial dos 
candidatos negros (pretos e pardos) 

A PROGEP divulgará, na página do concurso, edital de 
convocação para realização da autodeclaração presencial dos 
candidatos negros que atingirem a nota mínima no concurso 

Período de recursos do resultado da 
autodeclaração presencial 

05 (cinco) dias úteis após a divulgação do 
resultado da autodeclaração presencial 

Homologação do resultado do 
concurso 

A PROGEP divulgará a homologação do concurso em edital no 
Diário Oficial da União e no endereço do sítio da UFSM (na 
página do concurso) 

 
Obs.: O cronograma do concurso não substitui a leitura do Edital de Abertura, seus anexos e demais 
instrumentos reguladores do concurso. 
 
 


