
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
REITORIA 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 07 AO EDITAL N. 08/REITORIA/UFR/2021 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICCOS – ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

 
(Publica do Dou nº 176, de 16/09/2021, seção 3, pág.88) 

 
 
A Reitoria da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, de 
acordo com o Edital N.º 08/REITORIA/UFR/2021, publicado no D.O.U. nº 81, de 03/05/2021, Seção 3, 
páginas 88 a 93, RESOLVE:  

RETIFICAR o cronograma de concurso, subitem 4.1 do edital, que passará a vigorar da seguinte maneira:  
 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrição paga (via internet) 
30/06/2021 a 
27/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Solicitação de inscrição com isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

30/06/2021 a 
02/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Encaminhamento, via internet, do laudo 
médico: candidato com solicitação de isenção, 
inscrito na condição de Pessoa com Deficiência 
(PcD) 

No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 
situação (deferida e indeferida) de cada 
candidato com solicitação de inscrição com 
isenção do pagamento da taxa  

 

 

14/07/2021 

 

 

www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recurso contra indeferimento 
de inscrição com solicitação de isenção do 
pagamento de taxa 

15/07/2021 e 
16/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
contra indeferimento de inscrição com 
solicitação de isenção do pagamento da taxa 

23/07/2021 www.ufr.edu.br/concursos 



Período para pagamento da taxa de inscrição 
para os candidatos com isenção indeferida 

15/07/2021 

a 28/07/2021 
Agências Bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto 
bancário relativo à taxa de inscrição 

28/07/2021 Agências bancárias 

Encaminhamento de Laudo Médico: candidato 
pagante da taxa, inscrito na condição de Pessoa 
com Deficiência. 

No momento da inscrição www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 
situação da inscrição de cada candidato 
(deferida ou indeferida) 

08/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização para consulta individual da 
situação (deferida ou indeferida) de cada 
candidato com pedido de inscrição para 
concorrer na condição de PcD 

04/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra indeferimento 
de inscrição e contra indeferimento de pedido 
para concorrer na condição de Pessoa com 
Deficiência 

05/08/2021 e 
06/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 
contra indeferimento de inscrições e contra 
inscrição indeferida na condição de Pessoa com 
Deficiência 

12/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação da relação definitiva de candidatos 
inscritos (lista aberta) 

12/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação dos locais de realização da Prova 
Objetiva (lista aberta) 

25/08/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Aplicação da PROVA OBJETIVA 05/09/2021 
Local de prova: ver subitem 

12.3 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova 
Objetiva 

06/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra gabarito 
preliminar, formulação ou conteúdo de questão 
da Prova Objetiva 

07/09/2021 e 
08/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o 
resultado da análise dos recursos contra 
gabarito, formulação ou conteúdo de questão 
da Prova Objetiva 

21/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 



Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Objetiva (pontuação de 
cada candidato) 

21/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva 

22/09/2021 e 
23/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Divulgação de comunicado contendo o 
resultado da análise dos recursos contra 
desempenho na Prova Objetiva 

28/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Objetiva após análise dos recursos (lista aberta) 

28/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos classificados para a 
Prova Prática (somente para o cargo: 
Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas)  

28/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Convocação dos candidatos aprovados e 
classificados que preencheram autodeclaração 
para concorrerem às vagas reservadas para 
negros 

28/09/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Comparecimento dos candidatos para 
procedimento de heteroidentificação (conforme 
convocação) 

06/10/2021 e 
07/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Aplicação da PROVA PRÁTICA (somente para o 
cargo de Tecnólogo/Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas) 

10/10/2021 
UFR – Avenida dos Estudantes, 

nº 5055, Bairro Cidade 
Universitária 

Consulta individual do resultado do 
procedimento de heteroidentificação 

13/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Recurso contra resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

14/10/2021 e 
15/10/2021  

Disponibilização para consulta individual do 
desempenho na Prova Prática (pontuação de 
cada candidato) 

13/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Interposição de recurso contra desempenho na 
Prova Prática 

14/10/2021 e 
15/10/20215 www.ufr.edu.br/concursos 

Consulta individual do resultado do Recurso 
contra resultado do procedimento de 
heteroidentificação 

20/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação em lista aberta do resultado do 20/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 



procedimento de heteroidentificação 

Disponibilização de comunicado com o 
resultado da análise de recurso contra 
desempenho na Prova Prática 

20/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Disponibilização do desempenho na Prova 
Prática (após análise dos recursos) 

20/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

Publicação do Resultado Final 20/10/2021 www.ufr.edu.br/concursos 

 
 
Rondonópolis, 15 de setembro de 2021. 
 
 
 

ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA 

Reitora 

 
 

 


