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Assunto: Retificação do Anexo I - Cronograma de Realização do Processo
Seletivo
  
Onde se lê:
ANEXO I
Edital nº 4/2022/SEaD
Cronograma de Realização do Processo Seletivo
 
DATA
INICIAL

DATA
FINAL ATIVIDADE

25/05/2022  Publicação do Edital

25/05/2022
27/05/2022
até às 
16:00

Período para impugnação (recurso) de regras do edital

27/05/2022 
às 17h  Divulgação da impugnação (recurso) de regras do edital, caso

houver

27/05/2022 30/05/2022
Período para recurso à CAPES em face da decisão da
Secretária Geral de Educação a Distância que não aceitar
impugnação de edital com fulcro em alegação de ilegalidade. 

31/05/2022 21/07/2022
Período de inscrição e envio de documentação on-line, com
manifestação de vínculo com algum membro da Comissão
Julgadora

22/07/2022  
Divulgação da lista de membros da Comissão Julgadora
Divulgação da lista de pré candidatos que se inscreveram no
processo seletivo

23/07/2022 01/08/2022 Prazo para recurso contra a lista de membros da Comissão
Julgadora

02/08/2022  Divulgação dos membros da Comissão Julgadora Definitiva
18/08/2022  Divulgação dos candidatos eliminados/habilitados e Resultado

da pontuação e classificação dos candidatos habilitados

19/08/2022 28/08/2022
Prazo para recurso do resultado dos candidatos
eliminados/habilitados da pontuação e classificação dos
candidatos  

 30/08/2022 Publicação do resultado, após recurso, dos candidatos
habilitados, da pontuação e classificação dos candidatos

Ofício 240 (0762624)         SEI 23112.005119/2022-21 / pg. 1



 

Leia-se:
ANEXO I
Edital nº 4/2022/SEaD
Cronograma de Realização do Processo Seletivo
 
DATA
INICIAL

DATA
FINAL ATIVIDADE

25/05/2022  Publicação do Edital

25/05/2022
27/05/2022
até às 
16:00

Período para impugnação (recurso) de regras do edital

27/05/2022 
às 17h  Divulgação da impugnação (recurso) de regras do edital, caso

houver

27/05/2022 30/05/2022
Período para recurso à CAPES em face da decisão da
Secretária Geral de Educação a Distância que não aceitar
impugnação de edital com fulcro em alegação de ilegalidade. 

31/05/2022 22/08/2022
Período de inscrição e envio de documentação on-line, com
manifestação de vínculo com algum membro da Comissão
Julgadora

24/08/2022  
Divulgação da lista de membros da Comissão Julgadora
Divulgação da lista de pré candidatos que se inscreveram no
processo seletivo

25/08/2022 03/09/2022 Prazo para recurso contra a lista de membros da Comissão
Julgadora

04/09/2022  Divulgação dos membros da Comissão Julgadora Definitiva
 09/09/2022 Divulgação dos candidatos eliminados/habilitados e Resultado

da pontuação e classificação dos candidatos habilitados

10/09/2022 19/09/2022
Prazo para recurso do resultado dos candidatos
eliminados/habilitados da pontuação e classificação dos
candidatos  

 05/10/2022 Publicação do resultado, após recurso, dos candidatos
habilitados, da pontuação e classificação dos candidatos

Documento assinado eletronicamente por Cleonice Maria Tomazzetti,
Secretário(a) Geral, em 21/07/2022, às 11:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0762624 e o
código CRC 66D74038.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.005119/2022-21 SEI nº 0762624 

Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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