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ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 
(retificado em 22/03/2017) 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição paga (via internet) 
De 14/11/2016 à 

04/12/2016 
www.ufmt.br/concursos 

Solicitação de inscrição com isenção do 

pagamento da taxa de inscrição 
De 14/11/2016 à 

17/11/2016 
www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 

situação (deferida ou indeferida) de cada 

candidato com solicitação de inscrição com 

isenção do pagamento da taxa 

23/11/2016 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra indeferimento de 

inscrição com solicitação de isenção do 

pagamento de taxa. 

Das 08 horas do 

dia 24/11 às 18 

horas do dia 

25/11/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra indeferimento de inscrição com solicitação 

de isenção do pagamento da taxa 
02/12/2016 www.ufmt.br/concursos 

Período para pagamento da taxa de inscrição para 

os candidatos com isenção indeferida 
De 24/11/2016 à 

05/12/2016 
Agências bancárias 

Data final para o pagamento do boleto bancário 

relativo à taxa de inscrição 
05/12/2016 Agências bancárias 

Encaminhamento de Laudo Médico no caso de 

candidato concorrente à vaga para PcD 
05/12/2016 

www.ufmt.br/concursos, ou  
Agências dos Correios 

Disponibilização para consulta individual da 

situação da inscrição de cada candidato (deferida 

ou indeferida) 
27/12/2016 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 

situação (deferida ou indeferida) de cada 

candidato com pedido de inscrição na condição de 

Pessoa com Deficiência (PcD) 

27/12/2016 

www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra indeferimento de 

inscrição e contra indeferimento de pedido para 

concorrer na condição de Pessoa com Deficiência 

(PcD). 

28 e 29/12/2016 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra indeferimento de inscrição e contra 

indeferimento de pedido para concorrer na 

condição de Pessoa com Deficiência (PcD). 

08/02/2017 
 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da relação definitiva 

de candidatos inscritos  
08/02/2017 

 
www.ufmt.br/concursos 

Divulgação dos locais de realização da Prova 

Escrita 
22/03/2017 

 

Aplicação da Prova Escrita 02/04/2017 
A ser divulgado de acordo com o subitem 10.2 

do Edital. 

Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas 

com Questões Objetivas 
02/04/2017 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra Gabarito 

Preliminar das Questões Objetivas, formulação ou 

conteúdo de questão da Prova Escrita 
03 e 04/04/2017 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra Gabarito Preliminar das Questões 

Objetivas, formulação ou conteúdo de questão da 

Prova Escrita. 

13/04/2017 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do 

desempenho na Prova Escrita (pontuação de cada 

candidato). 
26/04/2017 www.ufmt.br/concursos 
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Interposição de recursos contra a pontuação 

obtida na Prova Escrita 
27 e 28/04/2017 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do 

resultado da análise dos recursos contra a 

pontuação obtida na Prova Escrita 

11/05/2017 
 

www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da pontuação de cada 

candidato na Prova Escrita após a análise dos 

recursos e convocação para a Prova Didática 
12/05/2017 www.ufmt.br/concursos 

 
 

Alteração do cronograma a partir da fase da Prova Didática 
 

 

EVENTO  

Datas relativas à Prova 

Didática para 

candidatos que 

concorrem a vagas 

ofertadas para os 

Campi de Cuiabá e 

Várzea Grande 

Datas relativas à 

Prova Didática 

para candidatos 

que concorrem a 

vagas ofertadas 

para os Campi 

Araguaia, Sinop 

e Rondonópolis   

LOCAL  

Divulgação da composição das Comissões 

Examinadoras das Provas Didáticas  
24/05/2017 www.ufmt.br/concursos 

Recurso para impugnação da composição 

de Comissão Examinadora das Provas 

Didáticas. 
25 e 26/05/2017 

www.ufmt.br/concursos 
 

Divulgação do resultado de recurso de 

impugnação de composição de Comissão 

Examinadora da Prova Didática 
31/05/2017 

www.ufmt.br/concursos 
 

Sorteio do tema da Prova Didática 25/05/2017 

 

 
01/06/2017 

UFMT – Campus de 

Cuiabá – Av. Fernando 

Corrêa da Costa, 2.367 – 

Bairro Boa Esperança – 

Cuiabá – MT 
Divulgação do tema sorteado para a Prova 

Didática  
25/05/2017 

01/06/2017 
www.ufmt.br/concursos 

Divulgação do Cronograma da Prova 

Didática 
25/05/2017 

01/06/2017 
www.ufmt.br/concursos 

Prova Didática 

 

 

 
03 e 04/06/2017 

 

 

 

 
10 e 11/06/2017 

Salas de aula da UFMT – 

Campus de Cuiabá – Av. 

Fernando Corrêa da Costa, 

2.367 – Bairro Boa 

Esperança – Cuiabá – MT, 

a ser divulgado conforme 

subitem 12.2 do Edital. 

Entrega de Títulos/Documentos, 

conforme subitem 13.2 do Edital, 

referentes à Avaliação de Títulos 

 

 

 
03 e 04/06/2017 

 

 

 
10 e 11/06/2017 

UFMT – Campus de 

Cuiabá – Av. Fernando 

Corrêa da Costa, 2.367 – 

Bairro Boa Esperança – 

Cuiabá – MT, a ser 

divulgado conforme 

subitem 13.2 do Edital. 

Disponibilização para consulta individual 

do desempenho na Prova Didática 

(pontuação de cada candidato). 
14/06/2017 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra a 

pontuação obtida na Prova Didática 
15 e 16/06/2017 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual 

do resultado da análise dos recursos 

contra a pontuação obtida na Prova 

Didática 

03/07/2017 www.ufmt.br/concursos 

http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos
http://www.ufmt.br/concursos


Divulgação, em lista aberta, da pontuação 

de cada candidato na Prova Didática após 

análise dos recursos 

03/07/2017 
www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual 

do desempenho na Avaliação de Títulos 

(pontuação de cada candidato). 

03/07/2017 
www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra a 

pontuação obtida na Avaliação de Títulos 
04 e 05/07/2017 www.ufmt.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual 

do resultado da análise dos recursos 

contra a pontuação obtida na Avaliação de 

Títulos 

14/07/2017 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação, em lista aberta, da pontuação 

na Avaliação de Títulos após análise dos 

recursos 
14/07/2017 www.ufmt.br/concursos 

Resultado Final do Concurso 17/07/2017 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de Recurso contra o 

Resultado Final  

Prazo de até 05 dias úteis, contados a 

partir da data de divulgação do Resultado 

Final.  

 

Endereçado à unidade 

realizadora do 

Concurso, protocolado, 

ou enviado via correio 

com aviso de 

recebimento, ou por 

sedex, conforme 

subitem 14.6 do Edital 
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