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ANEXO I

CRONOGRAMA

DATA: 13/02/2023 a 17/02/2023 (somente nos dias úteis) - Inscrições: Exclusivamente por meio do e-
mail <processo_seletivo_ccn@ufpi.edu.br>.
DATA: 13/02/2023 até as 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15/02/2023
(somente nos dias úteis) – Inscrições com pedido de isenção da taxa de inscrição, conforme item 02
deste Edital.
DATA: 17/02/2023 – Até as 10h (dez horas) – Publicação do resultado da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição.
DATA: 28/02/2023 - Divulgação das Inscrições deferidas e indeferidas (1) e do horário do sorteio do
tema para cada candidato.
DATA: 02/03/2023 - Interposição de Recursos (2). 
DATA: 03/03/2023 - Divulgação da homologação das inscrições após interposição de recursos (se
houver).
DATA: 07/03/2023 e 09/03/2023 - Início do sorteio dos temas para as provas didáticas por ordem de
inscrição (3). 
DATA: 08 e 10/03/2023 - Início das provas didáticas, observando o horário divulgado (4).
DATA: 16/03/2023 - Divulgação do resultado das provas didáticas e de títulos.
DATA: 20/03/2023 - Interposição de recursos das provas didática e/ou de títulos (2).
DATA: 21/03/2023 - Apreciação da interposição de recursos e homologação do resultado final. 

OBSERVAÇÕES:

(1) O local de divulgação de cada etapa deste processo seletivo será feita no site do CCN: www.ufpi.br/ccn e na
secretaria do Curso de Licenciatura Plena em Ciências da Natureza – CCN-II.

(2) As interposições de recursos, para cada etapa, deverão ser feitas via e-mail, contendo um único arquivo em
PDF  conforme  modelo  disponível  em:<  https://ufpi.br/formularios-e-documentos-ccn>  e  enviado  para
<protocologeral@ufpi.edu.br>  com  cópia  para  <processo_seletivo_ccn@ufpi.edu.br>  e  com  o  assunto:
“URGENTE:  RECURSO –  Edital  nº  03/2023-CCN  (citar  qual  etapa  +  nome do  candidato)”  e  ao  qual  a
Comissão deverá manifestar recebimento.

(3) O sorteio da prova didática será realizado de forma presencial, na sala de instrumentação V-B no CCN2.

(4) A aplicação da prova didática ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do tema em local indicado no
momento do sorteio.
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