
 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DE VAGAS SURGIDAS 
Calendário de Atividades Externas – PSVS/2012 

Transferência Facultativa, Novo Curso Superior, Reopção de Curso e Remoção. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRAZO 

- Publicação do Edital de Abertura do Processo Seletivo em jornal do Estado, de 
maior circulação, e disponibilização eletrônica 
 
 

31 de março (sábado) 
 

- Inscrição via Internet 
 

31de março (sábado) a 
22 de abril (domingo) 

- Pagamento da taxa de inscrição 
(candidato com pedido de isenção de taxa indeferido deve efetivar pagamento 
até o término deste prazo) 
 

31 de março (sábado) a 
30 de abril (2ª feira) 

- Entrega de Documentação comprobatória de necessidade de atendimento 
Especial 
 

31 de março (sábado) a 
30 de abril (2ª feira) 

 
- Divulgação da análise de isenção de taxa 25 de abril (4ª Feira) 

- Recurso contra a análise da isenção de taxa 
 

25 e 26 de abril 
(4ª e 5ª feira) 

- Resultado do recurso de isenção de taxa 27 de abril (6ª feira) 

- Retirada do comprovante de inscrição (via internet) já informando o local de     
prova (prédio) 

07 a 11 de maio 
(2ª a 6ª feira) 

- Divulgação da relação candidato/vaga 
- Divulgação de deferimento de atendimento especial 

15 de maio (3ª feira) 

- Publicação de Edital de Convocação para Prova (com locais de provas)  
  (jornal do Estado/site www.psvs.ufes.br) 

19 de maio (sábado) 

- Recurso contra indeferimento de atendimento especial (via internet) 20 de maio (domingo) 

- APLICAÇÃO DAS PROVAS PELA CEPSVS 27 de maio (domingo) 

- Divulgação dos gabaritos das questões objetivas 28 de maio (2ª feira) 

- Recurso contra gabarito e/ou enunciado de questão da prova 
 

28 e 29 de maio 
(2ª e 3ª feira) 

- Resultado da análise dos recursos contra questões da prova 05 de junho (3ª feira) 

- Divulgação dos pontos obtidos nas provas (questões objetivas e práticas) 
- Divulgação da relação dos candidatos em ordem decrescente dos pontos 
obtidos; e chamada para entrega de documentos. 
 

22 de junho (5ª feira) 

- ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL  
 

2 a 5 de julho 
(2ª a 5ª feira) 

- Divulgação da análise de documentos 10 de julho (3ª feira) 

- Recurso contra a análise de documentos 
 

11 e 12 de julho 
(4ª e 5ª feira) 

- Resultado dos recursos da análise de documentos 
- RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

18 de Julho (4ª feira) 
 

- Retirada dos documentos indeferidos 
 

06 a 10 de agosto 
(2ª a 6ª feira) 

- Previsão de início do semestre letivo de 2012/2 06 de Agosto de 2012 

 


