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EDITAL Nº 020/2016 

 

Divulga o cronograma previsto para o concurso 

público objeto do Edital n° 017/2016. 

 

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 134, de 13 de fevereiro 

de 2014, publicada no Boletim de Serviço da UFABC n° 347, de 14 de fevereiro de 2014, no uso 

de suas atribuições legais divulga o cronograma previsto para o concurso público objeto do 

Edital n° 017/2016, de 28 de janeiro de 2016, publicado no Diário Oficial da União n° 20, de 29 

de janeiro de 2016, Seção 3, p. 24 a 28. 

 

CRONOGRAMA PREVISTO 

DATAS PREVISTAS EVENTO 

29/01/2016 Publicação do edital de abertura das inscrições 

das 10h de 15/02/2016 às 

16h de 24/03/2016 
Período de inscrição 

10h de 15/02/2016 às 

23h59 de 16/02/2016 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 

01/03/2016, a partir das 

10h 
Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 

das 10h de 01/03/2016 às 

23h59 de 03/03/2016 

Interposição de recurso referente ao resultado da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 

09/03/2016, a partir das 

10h 

Resultado do recurso referente ao resultado da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 

12/04/2016 Resultado da solicitação de inscrição de candidato com deficiência 

12/04 a 14/04/2016 
Interposição de recurso referente à solicitação de inscrição de 

candidato com deficiência 

20/04/2016 

- Resultado do recurso referente à solicitação de inscrição de 

candidato com deficiência 

- Publicação da convocação para a prova objetiva 

01/05/2016 (período da 

manhã) 
Aplicação da prova objetiva 

02/05/2016, a partir das 

10h 
Divulgação do caderno de questões da prova objetiva 

03/05/2016 Publicação do gabarito da prova objetiva 
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03 a 05/05/2016 
Prazo para interposição de recurso relativo ao gabarito da prova 

objetiva 

24/05/2016 

Publicação: 

- da análise do recurso referente ao gabarito; 

- da nota da prova objetiva; 

- da classificação prévia. 

24/05 a 27/05/2016 

Prazo para interposição de recursos relativos: 

- à nota da prova objetiva; 

- à classificação prévia. 

08/06/2016 

Publicação: 

- da análise do recurso referente à nota da prova objetiva; 

- da análise do recurso referente à classificação prévia; 

- da classificação definitiva. 

 

Este cronograma poderá sofrer alterações, devendo o candidato acompanhar o 

andamento do concurso por meio do jornal oficial DOU e como subsídio nos sites 

www.vunesp.com.br e  www.ufabc.edu.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

Santo André, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Reitor em exercício 

 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.ufabc.edu.br/

