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16. Do calendário do processo seletivo 
 

 

16.1 Inscrições: 15/08/2019 a 06/09/2019 

16.2 Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições e do horário e local de realização da Prova Escrita e do 

Exame de Suficiência em Língua Estrangeira: 20/09/2019 

16.3 Prazo final para interposição de recursos contra a homologação das inscrições: 24/09/2019 

16.4 Publicação do resultado final da homologação das inscrições: 27/09/2019 

16.5 Publicação dos componentes das Bancas Examinadoras: 27/09/2019 

16.6 Prazo final para interposição de recurso contra as Bancas Examinadoras: 01/10/2019 

16.7 Resultado final da composição das Bancas Examinadoras: 04/10/2019 

16.8 Realização da Prova Escrita de Conhecimentos: 04/10/2019 

16.9 Realização do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira: 04/10/2019 

16.10 Divulgação dos resultados preliminares da Prova Escrita, do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira e da avaliação do 

Pré-projeto de pesquisa e convocação para a Prova Oral, com indicação do horário e local de sua realização bem como de sua escala, 

que obedecerá a ordem alfabética dos candidatos aprovados: 18/10/2019 

16.11 Prazo para interposição de recursos contra os resultados preliminares da Prova Escrita, do Exame de Suficiência em Língua 

Estrangeira e da avaliação do Pré-projeto de pesquisa: 22/10/2019 

16.12 Divulgação dos resultados finais da Prova Escrita, do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira e da avaliação do Pré-

projeto de pesquisa e convocação final para a Prova Oral: 28/10/2019 

16.13 Realização das Provas Orais: 04 a 06/11/2019 

16.14 Divulgação dos resultados preliminares das Provas Orais e da Pontuação dos Currículos: 12/11/2019 

16.15 Prazo para interposição de recursos contra os resultados das provas orais e da Pontuação dos Currículos: 18/11/2019. 

16.16 Divulgação do resultado final do processo seletivo: 22/11/2019. 

 

As informações serão divulgadas na secretaria do programa e no site do PPGIPC em: https://ppgipc.cienciassociais.ufg.br 
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