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4. DO CRONOGRAMA 

4.1 O presente Concurso Público será executado de acordo com o cronograma abaixo, o qual contém as 

datas previstas para a realização do certame: 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição paga (via internet) 30/06/2021 a 27/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Solicitação de inscrição com isenção do 

pagamento da taxa de inscrição 
30/06/2021a 02/07/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Encaminhamento, via internet, do laudo médico: 

candidato com solicitação de isenção, inscrito na 

condição de Pessoa com Deficiência (PcD) 
No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 

situação (deferida e indeferida) de cada 

candidato com solicitação de inscrição com 

isenção do pagamento da taxa  

 

 

14/07/2021 

 

 

www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recurso contra indeferimento de 

inscrição com solicitação de isenção do 

pagamento de taxa 

15/07/2021 a 16/07/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra indeferimento de inscrição com 

solicitação de isenção do pagamento da taxa 

23/07/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Período para pagamento da taxa de inscrição 

para os candidatos com isenção indeferida 

15/07/2021 

a 28/07/2021 
Agências Bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto bancário 

relativo à taxa de inscrição 
28/07/2021 Agências bancárias 

Encaminhamento de Laudo Médico: candidato 

pagante da taxa, inscrito na condição de Pessoa 

com Deficiência. 
No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 

situação da inscrição de cada candidato 

(deferida ou indeferida) 

08/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 04/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

http://www.ufmt.br/concursos
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situação (deferida ou indeferida) de cada 

candidato com pedido de inscrição para 

concorrer na condição de PcD 

Interposição de recursos contra indeferimento 

de inscrição e contra indeferimento de pedido 

para concorrer na condição de Pessoa com 

Deficiência 

05/08/2021 a 06/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra indeferimento de inscrições e contra 

inscrição indeferida na condição de Pessoa com 

Deficiência 

12/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação da relação definitiva de candidatos 

inscritos (lista aberta) 
12/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação dos locais de realização da Prova 

Objetiva (lista aberta) 
25/08/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Aplicação da PROVA OBJETIVA 05/09/2021 
Local de prova: ver subitem 

12.3 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova 

Objetiva 
06/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra gabarito 

preliminar, formulação ou conteúdo de questão 

da Prova Objetiva 

07/09/2021 a 08/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o resultado 

da análise dos recursos contra gabarito, 

formulação ou conteúdo de questão da Prova 

Objetiva 

22/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual do 

desempenho na Prova Objetiva (pontuação de 

cada candidato) 

22/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 

Prova Objetiva 
23/09/2021 a 24/09/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o resultado 

da análise dos recursos contra desempenho na 

Prova Objetiva 

08/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 

Objetiva após análise dos recursos (lista aberta) 
08/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos classificados para a 

Prova Prática (somente para o cargo: 

Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas)  

08/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Aplicação da PROVA PRÁTICA (somente para 

o cargo de Tecnólogo/Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas) 

17/10/2021 

UFR – Avenida dos 

Estudantes, nº 5055, Bairro 

Cidade Universitária 

Disponibilização para consulta individual do 

desempenho na Prova Prática (pontuação de 

cada candidato) 

20/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recurso contra desempenho na 

Prova Prática 
21/10/2021 a 22/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

http://www.ufmt.br/concursos
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Disponibilização de comunicado com o resultado 

da análise de recurso contra desempenho na 

Prova Prática 

01/11/2021 

 

Disponibilização do desempenho na Prova 

Prática (após análise dos recursos) 
01/11/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos aprovados e 

classificados que preencheram autodeclaração 

para concorrerem às vagas reservadas para 

negros 

08/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Comparecimento dos candidatos para 

procedimento de heteroidentificação (conforme 

convocação) 

14/10/2021 e 15/10/2021 

UFR – Avenida dos 

Estudantes, nº 5055, Bairro 

Cidade Universitária 

Consulta individual do resultado do 

procedimento de heteroidentificação 
19/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Recurso contra resultado do procedimento de 

heteroidentificação 
20/10/2021 a 21/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Consulta individual do resultado do Recurso 

contra resultado do procedimento de 

heteroidentificação 

27/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação em lista aberta do resultado do 

procedimento de heteroidentificação 
27/10/2021 

www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação do Resultado Final 01/11/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

(redação dada pelo edital de retificação nº 01) 

  


