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ANEXO VI - CRONOGRAMA DO CONCURSO  

 

DATA / PERÍODO EVENTOS 

 06/08  a   22/08/2019 
INSCRIÇÃO VIA INTERNET, no site www.cec.ufpe.br, com emissão de 

boleto bancário. 

 06/08  a   09/08/2019 Período de solicitação da Isenção da Taxa de Inscrição.  

 10/08/2019 
Publicação da relação nominal dos candidatos que solicitaram isenção da taxa 

de inscrição (www.cec.ufpe.br). 

 Até 15/08/2019 
Publicação dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição 

(www.cec.ufpe.br). 

16 e 17/08/2019  
Período de recurso ao resultado da isenção da taxa de inscrição, no endereço 

eletrônico www.cec.ufpe.br. 

 Até 22/08/2019 Publicação do resultado do recurso de isenção da taxa de inscrição. 

 Até 22/08/2019 
Divulgação final dos contemplados com a isenção da Taxa de Inscrição no 

site www.cec.ufpe.br. 

29/08/2017 
Último dia para recolhimento da taxa de inscrição (boleto) conforme item 

2.7.2. 

30 a 31/08/2019 
Período para consulta de dados do Documento de Regularidade de Cadastro - 

DRC para conferência e reclamação das divergências. 

02 a 25/09/2019 
Período para portador de necessidades especiais requerer atendimento especial 

durante a aplicação das provas, no endereço eletrônico www.cec.ufpe.br 

27 a 30/11/2019 
Impressão do Documento de Confirmação de Inscrição - DCI, no endereço 

eletrônico www.cec.ufpe.br, sob responsabilidade do candidato. 

01/12/2019 MANHÃ - Aplicação das Provas Objetivas  (Assistente em Administração) 

02/12/2019 Divulgação das Provas e dos Gabaritos 

03 e 04/12/2019 
Período para apresentação de recursos quanto ao gabarito das provas Objetivas 

(Assistente em Administração), no endereço eletrônico www.cec.ufpe.br. 

05 a 07/12/2019 
Impressão do Documento de Confirmação de Inscrição - DCI, no endereço 

eletrônico www.cec.ufpe.br, sob responsabilidade do candidato. 

08/12/2019 

MANHÃ - Aplicação das Provas Objetivas das categorias C e D (exceto 

Assistente em Administração) 

TARDE – Aplicação das Provas Objetivas da categoria E 

09/12/2019 Divulgação das Provas e dos Gabaritos 

10 e 11/12/2019 
Período para apresentação de recursos quanto ao gabarito das provas Objetivas 

no endereço eletrônico www.cec.ufpe.br. 

 Até 13/01/2020 
Data do Resultado individual das Provas Objetivas e Resultado dos Recursos 

ao gabarito das provas objetivas. 

Até 13/01/2020 

Publicação do agendamento para Verificação da autodeclaração dos 

candidatos negros de acordo com orientação normativa nº3 de 1 de agosto de 

2016 da secretária de gestão de pessoas e relações do trabalho no serviço 

público. 

20 a 23/01/2020 

Período para avaliação da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros 

de acordo com orientação normativa nº3 de 1 de agosto de 2016 da secretária 

de gestão de pessoas e relações do trabalho no serviço público.   

24/01/2020 Resultado da veracidade da autodeclaração dos candidatos negros. 

27 e 28/01/2020 
Período para recursos quanto o resultado da veracidade da autodeclaração dos 

candidatos negros no endereço eletrônico www.cec.ufpe.br 

Até 12/02/2020 
Resposta aos recursos quanto o resultado da veracidade da autodeclaração dos 

candidatos negros. 

Até 12/02/2020 Resultado Final do Concurso 

Até 10/03/2020 Data da Homologação 

 


