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DATAS CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

25 de abril 
de 2018 

Publicação no Diário Oficial da União nº79 do Edital nº 28, de 24 de abril de 2018, com a prorrogação do 
prazo de validade para vários cargos e convocação dos candidatos aprovados e não eliminados 
conforme item 9 do Edital nº84/2016, para, no período de 02 de maio a 16 maio de 2018 preencherem 
formulário eletrônico na página eletrônica da COVEST (www.covest.com), realizando autodeclaração 
para concorrer às vagas reservadas para Negros conforme a Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014 e/ou 
às vagas reservadas a Portadores de Deficiência observado o disposto no art. 5º § 2º da Lei 8.112/1990, 
desde que a deficiência não os incompatibilizem para o exercício do cargo (Decreto nº 3.298/1999 e 
Decreto nº 5296/2004). 

02 a 16 de 
maio de 

2018 

Período para preenchimento do formulário eletrônico na página eletrônica da COVEST 
(www.covest.com), realizando autodeclaração para concorrer às vagas reservadas para Negros 
conforme a Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014 e/ou às vagas reservadas a Portadores de Deficiência 
observado o disposto no art. 5º § 2º da Lei 8.112/1990, desde que a deficiência não os incompatibilizem 
para o exercício do cargo (Decreto nº 3.298/1999 e Decreto nº 5296/2004). 

Até 18 de 
maio de 

2018 

divulgação dos nomes para a composição da comissão de heteroidentificação.  

Até 25 de 
maio de 

2018 

Divulgação das datas e horários para a realização dos procedimentos para fins de heteroidentificação.  

De 28 de 
maio a 04 

de junho de 
2018 

Realização dos procedimentos de heteroidentificação na sede da COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 
206, Derby, Recife-PE. 

Até 08 de 
junho  

Divulgação dos resultados da heteroidentificação, a cada candidato individualmente, na página eletrônica 
da COVEST. 

Nos 
próximos 05 

dias  

Prazo de recurso do resultado da heteroidentificação, protocolado na DICOM – Divisão de Comunicação 
– no prédio da Reitoria da UFPE,  contados da divulgação do resultados da heteroidentificação.  

Até 22 de 
junho de 

2018 

Divulgação das respostas dos recursos aos resultados da heteroidentificação, individualmente, na página 
eletrônica da COVEST. 

Até 02 de 
julho de 

2018 

Publicação no Diário Oficial da União da Homologação da resultado da Relação definitiva dos candidatos 
que optaram pelas vagas reservadas para Negros e dos candidatos que optaram pelas vagas reservadas 
aos Portadores de Deficiência. 


