
 
 

ANEXO XI 
 

CRONOGRAMA GERAL 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO  
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ATIVIDADES Data 

Publicação do Edital 
 

31/03/2016 

Período de inscrições 
 

30/04 a 19/05/2016 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  
 

02/05 a 06/05/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas (data provável) 
 

10/05/2016 

Período final  de Interposição para recurso contra o indeferimento da 
isenção 
 

11 a 13/05/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 
 

17/05/2016 

Último dia para pagamento ou reimpressão do boleto bancário 
 

20/05/2016 

Último dia para requerer condição especial e para enviar os documentos 
referentes à solicitação de atendimento especial 
 

20/05/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 
 

24/05/2016 

Divulgação da junta médica  25/05/2016 

Prazo para recurso do indeferimento da inscrição 25 e 27/05/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Resultado da solicitação de necessidade de atendimento especial 27/05/2016 

Divulgação do resultado dos recursos acerca do indeferimento da inscrição 31/05/2016 

Divulgação dos locais e horários das Provas Objetivas 
 

31/05 a 02/06/2016 

Realização das Provas Objetivas 
 

04/06/2016 

Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas 
 

04/06/2016  
após as 18h 

Realização das Provas Discursivas (Prático Profissionais) 05/06/2016 

Divulgação das chaves de resposta das Provas Discursivas 05/06/2016  
após  as 18h 

Prazo para recursos contra o gabarito preliminar das Provas Objetivas 
 

06/06/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 



 
 
Período de recursos contra as chaves de resposta das Provas Discursivas 
 

06 e 07/06/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar e 
publicação dos gabaritos oficiais da Provas Objetivas  
 

08/06/2016 

Divulgação das respostas aos recursos contra as chaves de resposta das 
Provas Discursivas e publicação do resultado (notas) das Provas 
Dissertativas  
 
 

09/06/2016 

Período para recursos do resultado (notas) das Provas Discursivas 
 

09/06 a 11/06/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Divulgação do resultado final das Provas Discursivas 12/06/2016 

Data para entrega dos documentos para comprovação de títulos (Data da 
realização da Prova de Títulos)  
 

14/06/2016 
Horário: das 8 as 11 
e das 14 as 17 horas 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos 16/06/2016 

Período para recursos contra o resultado da Prova de Títulos 16/06 a 18/06/2016 
Horário: das 7 as 11 
e das 13 as 17 horas 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da Prova de Títulos  
 

20/06/2016 

Divulgação do resultado preliminar  20/06/2016 

Divulgação do resultado final (data provável) 22/06/2016 

Homologação do resultado final (data provável) 24/06/2016 

 
 


