UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL Nº 460/2013 - DOCENTES
Cronograma Inicial
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Atividade
Publicação do Edital de Abertura - D.O.U. e Internet
Início do funcionamento da Central de Atendimento - (21) 2598-1818
Período de Inscrições
Período para pedido de isenção do pagamento de taxa de inscrição
Impressão e pagamento do boleto bancário
Publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção - Internet
Interposição de recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção - Internet
Publicação do resultado final dos pedidos de isenção - Internet

Entrega dos documentos exigidos na respectiva Unidade (item 5 do Edital nº 460/2013)
Data limite para envio de laudo médico ou atestado pelos candidatos portadores de deficiência
10
que necessitem de tempo adicional de prova
11 Homologação das inscrições
12 Período de recursos junto à Unidade contra a não homologação da inscrição

(*)

Início
Fim
31/12/2013
13/01/2014
23/01/2014
17/02/2014
23/01/2014
31/01/2014
23/01/2014
18/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
10/02/2014
14/02/2014
23/01/2014

18/02/2014

18/02/2014
Até 19/03/2014
Até 02/04/2014 (*)

De acordo com o § 2o do Art. 4o da Resolução do CONSUNI nº 11/2010, o recurso contra a não homologação da inscrição deverá
ser impetrado junto ao colegiado da Unidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da homologação do
parecer que ensejou o seu indeferimento.

Obs. 1:
As datas de realização das provas e os demais prazos serão divulgados oportunamente, de acordo com o cronograma específico de cada
Unidade, a ser disponibilizado neste sítio eletrônico.
Obs. 2:
Todos os prazos são definidos pela Resolução CONSUNI nº 11/2010, disponível neste sítio eletrônico.
Obs. 3:
A entrega dos documentos a que se refere o item 09 deste cronograma somente deverá ser realizada após ter sido efetivado o
pagamento da taxa de inscrição (agendamentos não são considerados como pagamentos efetivados) ou após ter sido considerado
deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição.

