UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior
Cronograma Inicial Previsto
Edital 436/2022
Ordem

Atividade

Início

Fim

01

Publicação do Edital de Abertura - D.O.U. e Internet

08/06/2022

02

Início do funcionamento da Central de Atendimento ao Candidato

08/06/2022

03

Cadastramento dos pedidos de inscrição

04

Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição

14/06/2022

10/08/2022
17 horas do
14/06/2022
dia
10/08/2022
Até as 17 horas do dia
11/08/2022
22/08/2022

08

Envio de laudo ou atestado médico por e-mail – candidatos a vagas
reservadas a pessoas com deficiência
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

09

Impressão do boleto bancário

10

Pagamento do boleto bancário

11

Conciliação bancária

12

Final do processo de inscrição

09/09/2022

13

Homologação das inscrições – Resultado Preliminar
Interposição de recursos junto à Unidade contra a não homologação da
inscrição
Resultado do julgamento de recursos contra a não homologação da
inscrição (Homologação das Inscrições – Resultado Final)
Divulgação do Cronograma Detalhado

26/09/2022

05
06
07

14
15
16

23/08/2022

24/08/2022

31/08/2022
Até as 17 horas de
01/09/2022
Até 02/09/2022
Até 08/09/2022

27/09/2022

05/10/2022

13/10/2022
17/10/2022

Observações:
1. As datas de realização das provas e os demais prazos, referentes a cada opção de vaga, serão divulgados
oportunamente, de acordo com o cronograma específico de cada Unidade responsável pela respectiva
opção de vaga, a ser disponibilizado neste sítio eletrônico.
2. Para as opções de vagas para as quais haverá a realização de procedimento de heteroidentificação será
publicado edital específico de convocação dos candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas a
candidatos autodeclarados pretos ou pardos, imediatamente após a publicação do resultado final do
concurso para cada opção de vaga, em conformidade com o previsto no item 6 do Edital regulador do
presente concurso público e com a legislação vigente, em particular com a Lei Federal no 12.990, de 9 de
junho de 2014 e com a Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018 -.pdf, alterada pela PORTARIA
SGP_SEDGG_ME Nº 14.635, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.pdf.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2022
Coordenação de Concursos
PR-4/UFRJ

