CRONOGRAMA
DATA

01/02 a

EVENTO

Inscrições na Internet, no site www.selecaocap.com.br, com emissão de boleto para pagamento da

17/02/2019

Guia de Recolhimento da União - GRU, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.

01 e
03/02/2019

Solicitação de isenção da Taxa de Inscrição no site
www.selecaocap.com.br

04/02/2019

Relação dos candidatos que solicitaram isenção da Taxa de Inscrição no site selecaocap.com.br
Dia para comprovação da documentação para isenção da Taxa de Inscrição requisitada em Edital.
Local:

08/02/2019
Secretaria do Colégio de Aplicação. Horário: 08 às 12h

Divulgação da listagem com o nome dos candidatos contemplados com

a

ISENÇÂO
da
Taxa de

15/02/2019 a
Inscrição no site www.selecaocap.com.br. Os candidatos não contemplados deverão pagar a taxa de
partir das 15h
inscrição (GRU) até 22/02/2019.

22/02/2019

Último dia para recolhimento da taxa de inscrição
(GRU)

18/02/2019

Divulgação da Relação dos Candidatos que optaram pelo Sistema de Reserva de Vagas.

19 e
20/02/2019

Período para entrega de documentos comprobatórios, na Secretaria do CAp/UFPE, no horário de 08
às 12
h, para os candidatos que optaram pelo Sistema de Reserva de
Vagas.
Divulgação da listagem dos candidatos que tiveram os documentos comprobatórios homologados e
que

28/02/2019
terão direito a concorrer no Sistema de Reserva de Vagas.

01 a
08/03/2019

Período de consulta aos Dados Cadastrais
para conferência do Cadastramento do candidato,
reclamação de divergências nos dados cadastrais ou alterações na
inscrição.
Último dia para o responsável legal pelo candidato com necessidades especiais requerer atendimento
especial durante a aplicação das
provas.

12/03/2019
Local de solicitação: Secretaria do Colégio de Aplicação/UFPE.
Horário: 8h às 12h
Exibição do Cartão de Inscrição - CI no site www.selecaocap.com.br. Impressão do CI sob
18 a
30/03/2019

responsabilidade do

responsável

legal do candidato a

partir

do endereço eletrônico

www.selecaocap.com.br.
31/03/2019
até

Aplicação das Provas. Horário: 09 às 12h
Divulgação do gabarito oficial. Após às
17h

31/03/2019
01 e
02/04/2019

05/04/2019

Até o dia

Data limite para apresentação de recursos quanto ao gabarito das provas escritas/objetivas na
secretaria do Colégio de Aplicação/UFPE, no horário de 08 às 12h.
Resultado dos recursos quanto ao gabarito das provas. Será disponibilizado na Secretaria do
CAp/UFPE
no horário de 8h às 13h,
exclusivamente.
Divulgação do resultado do Processo Seletivo na página eletrônica
www.selecaocap.com.br

12/04/2019

15 e
16/04/2019

Recursos ao resultado do Processo Seletivo, exclusivamente, quanto à sua nulidade, às Câmaras de
Graduação e de Admissão e Ensino Básico do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e
Extensão da
UFPE.

22 a
24/04/2019

Realização da
Matrícula.
Local: Secretaria do Colégio de Aplicação.

