
                                                                    

 

ANEXO XII – CRONOGRAMA GERAL 

 

ITEM ATO DATA/PRAZO 

1 Publicação do Edital 29/03/2019 

2 Período de Inscrições 
03/06/2019 a 

18/07/2019 

3 Período de solicitação de isenção do valor da inscrição 
03/06/2019 a 

07/06/2019 

4 
Período de disponibilização de computador na Central de Atendimento da 

UniRV para inscrição 

03/06/2019 a 

07/06/2019, das 

13:00 às 17:00 

horas 

5 Prazo de divulgação das isenções deferidas e indeferidas 14/06/2019 

6 
Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento da isenção da 

Taxa de Inscrição 

17/06/2019 a 

18/06/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

7 
Divulgação do resultado após análise do(s) recurso(s) acerca do 

indeferimento da isenção da Taxa de Inscrição 
28/06/2019 

8 Último dia para pagamento ou reimpressão do boleto bancário 19/07/2019 

9 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 26/07/2019 

10 Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição 

29/07/2019 a 

30/07/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

11 
Período para requerimento de condição especial para realização da prova 

e para enviar documentos referentes à solicitação de atendimento especial 

29/07/2019 a 

02/08/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

12 
Período para entrega de documentação referente à solicitação de vaga de 

Pessoa com Deficiência (PcD) 

29/07/2019 a 

02/08/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

13 
Divulgação do resultado após análise dos recursos acerca do 

indeferimento de inscrição 
02/08/2019 



                                                                    

 

14 

Divulgação do resultado das solicitações de necessidades de atendimento 

especial e solicitação para apresentação de documentação complementar, 

caso necessário. 

09/08/2019 

15 Divulgação dos locais e horários da Prova Objetiva 09/08/2019 

16 
Divulgação do resultado das solicitações de vaga para pessoa com 

deficiência (PcD) 
12/08/2019 

17 
Prazo de interposição de recurso contra o indeferimento de vaga para 

pessoa com deficiência 

13/08/2019 a 

14/08/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

18 
Divulgação do resultado após análise do(s) recurso(s) para vaga de 

pessoa com deficiência (PcD) 
16/08/2019 

19 
Realização da Prova Objetiva de múltipla escolha para todos os cargos e 

de Redação somente para os cargos de nível médio/técnico. 
18/08/2019 

20 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 
18/08/2019 após as 

18h 

21 
Prazo de interposição de recurso contra os gabaritos preliminares das 

Provas Objetivas 

19/08/2019 a 

20/08/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

22 
Divulgação do Gabarito Oficial, após análise do(s) recurso(s) contra os 

gabaritos preliminares das Provas 
23/08/2019 

23 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 30/08/2019 

24 
Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das 

Provas Objetivas 

02/09/2019 a 

03/09/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

25 
Divulgação do Resultado final das Provas Objetivas, após análise do(s) 

recurso(s) 
13/09/2019 

26 
Divulgação dos candidatos aos cargos de nível médio/técnico 

classificados para correção da Prova de Redação 
16/09/2019 

27 
Convocação dos candidatos aos cargos de nível superior classificados 

para apresentação dos documentos da Prova de Títulos 
16/09/2019 



                                                                    

 

28 Período de apresentação dos documentos da Prova de Títulos 

17/09/2019 a 

20/09/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

29 
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas de Títulos (cargos de 

nível superior) e das Provas de Redação (cargos de nível médio/técnico) 
30/09/2019 

30 

Prazo de interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das 

Provas de Títulos (cargos de nível superior) e das Provas de Redação 

(cargos de nível médio/técnico) 

01/10/2019 a 

02/10/2019, das 

07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00 

horas 

31 

Divulgação do Resultado Definitivo após a análise do(s) recurso(s) contra 

o resultado preliminar das Provas de Títulos (cargos de nível superior) e 

das Provas de Redação (cargos de nível médio/técnico) 

09/10/2019 

32 Divulgação da Classificação Final do Concurso 10/10/2019 

 


