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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
 

Edital PROGEP/UFR nº 02, de 11 de fevereiro de 2022. 
Processo seletivo para estágio curricular não obrigatório remunerado 

 

A Universidade Federal de Rondonópolis 
por meio da reitoria, COMPLEMENTA o 
Edital PROGEP/UFR nº 02, de 11 de 
fevereiro de 2022 – Processo Seletivo 
para Estágio Curricular não Obrigatório 
Remunerado. 

O Edital PROGEP/UFR nº 02, de 11 de fevereiro de 2022 – Processo Seletivo para Estágio 
Curricular não Obrigatório Remunerado passa a vigorar o seguinte acréscimo: 

Na Página 2: 
Onde-se lê:  

Este edital conta com o seguinte cronograma: 

 

Atividade Data 

Publicação do Edital 14/02/2022 

Período de solicitação de impugnação do edital 15/02/2022 

Divulgação do resultado de recurso de impugnação ao edital (se houver) 16/02/2022  

Período de inscrição  16/02/2022 à 20/02/2022 

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas 21/02/2022 

Interposição de recurso, via SEI, contra o resultado das inscrições 

deferidas/indeferidas até as 17 horas 

22/02/2022 

Divulgação do resultado de recurso contra o resultado das inscrições 

deferidas/indeferidas (se houver) 

23/02/2022 

Avaliação dos candidatos 24/02/2022 e 25/02/2022 

Divulgação do resultado preliminar 02/03/2022 

Interposição de recursos, via SEI, contra o resultado preliminar até as 17 horas 03/03/2022 

Divulgação do resultado de recurso contra resultado preliminar (se houver) 04/03/2022 

Divulgação do resultado 04/03/2022 

Período para apresentação de documentação complementar para contratação 

conforme item 2.3.7. 

07/03/2022 a 09/03/2022 

Data prevista para início da vigência do Termo de Estágio para candidatos 

aprovados 

14/03/2022 

 

 



2  

 

Leia-se:  

Este edital conta com o seguinte cronograma: 

 

 
Atividade Data 

Publicação do Edital 14/02/2022 

Período de solicitação de impugnação do edital 15/02/2022 

Divulgação do resultado de recurso de impugnação ao edital (se houver) 16/02/2022  

Período de inscrição  16/02/2022 à 01/03/2022 

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas 02/03/2022 

Interposição de recurso, via SEI para unidade PROGEP/CDP, contra o 

resultado das inscrições deferidas/indeferidas até as 17 horas 

03/03/2022 

Divulgação do resultado de recurso contra o resultado das inscrições 

deferidas/indeferidas (se houver) 

04/03/2022 

Avaliação dos candidatos 07/03/2022 e 08/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar 09/03/2022 

Interposição de recursos, via SEI para unidade PROGEP/CDP, contra o 

resultado preliminar até as 17 horas 

10/03/2022 

Divulgação do resultado de recurso contra resultado preliminar (se houver) 11/03/2022 

Divulgação do resultado 11/03/2022 

Período para apresentação de documentação complementar para contratação 

conforme item 2.3.7. 

14/03/2022 a 16/03/2022 

Data prevista para início da vigência do Termo de Estágio para candidatos 

aprovados 

17/03/2022 

 

 

ALCINDO JOSÉ ROSA  

Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CDP/PROGEP  

 

 

LEILA CRISTINA OLIVEIRA SILVA  

Gerência de Concursos e Normas de Pessoa 


