
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – COGEPS 

3º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS3-2019 

FUNÇÃO: 

AGENTE 

UNIVERSITÁRIO 

 

TÉCNICO EM ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS - TAU 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1.  Publicação do Edital.  

1.1 Publicação do Edital de abertura de inscrições e 

normas gerais. 

04/11/2019 

1.2 Prazo para impugnação do Edital de abertura das 

inscrições e normas gerais. 

até às 17h do 

dia 05/11/2019 

1.3 Publicação das respostas contra a impugnação do 

Edital de abertura de inscrições e normas gerais. 

dia 06/11/2019 

2.  Isenção do valor da taxa de inscrição  

2.1  Período para pedido de isenção do valor da taxa de 

inscrição, anexando comprovante no site no 

momento da inscrição. 

De 08 a 13 de 

novembro de 

2019 

2.2 Resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa 

de inscrição. 

18/11/2019 

2.3 Prazo para recurso contra o indeferimento dos pedidos 

de isenção da taxa de inscrição. 

até às 17h do 

dia 19/11/2019 

2.4 Respostas dos pedidos de reconsideração de isenção 

de inscrições. 

até às 17h do 

dia 20/11/2019 

3. Período de Inscrições  

3.1 Período de inscrições no site de Concursos da 

UNIOESTE. 

de 08/11/2019 

às 17h do dia 

25/11/2019 

3.2 Último prazo para pagamento da taxa de inscrição. 26/11/2019 

4. Homologação das Inscrições  

4.1 Publicação do Edital da homologação das inscrições. 27/11/2019 

4.2 Prazo para interposição de recursos contra o edital de 

homologação das inscrições. 

até às 17h do 

dia 28/11/2019 

4.3 Respostas aos recursos contra a não homologação de 

inscrições. 

até às 17h do 

dia 29/11/2019 

4.4 Publicação do Edital confirmando a homologação de 

inscrições. 

até às 17h do 

dia 29/11/2019 

5. Primeira Etapa - Prova Prática (Entrevista)  

5.1 Publicação de Edital convocando os candidatos com 

inscrição homologada para a Prova Prática e escala 

de horários. 

até 17h do dia 

29/11/2019 

5.2 Realização da Prova Prática (Entrevista) 05/12/2019 e 

06/12/2019 



 

5.3 Publicação dos Resultados da Prova Prática 

(Entrevista). 

até 17h do dia 

09/12/2019 

5.4 Prazo para solicitação de documentos da avaliação 

da Prova Prática (Entrevista). 

até 17h do dia 

10/12/2019 

5.5 Prazo para interposição de recursos contra o resultado 

da Prova Prática. 

até 17h do dia 

11/12/2019 

5.6 Respostas dos recursos interpostos. até 17h do dia 

13/12/2019 

5.7 Publicação dos Resultados Finais da Prova Prática. até 17h do dia 

16/12/2019 

6. Segunda Etapa - Avaliação dos Títulos e Currículo  

6.1 Prazo para entrega da documentação para a 

Avaliação dos Títulos e Currículo. 

de 08/11/2019 

às 17h do dia 

25/11/2019 

6.2 Publicação da relação dos candidatos que 

apresentaram ou não a documentação. 

28/11/2019 

6.3 Publicação do Edital com as notas da Avaliação dos 

Títulos e Currículo. 

10/12/2019 

6.4 Prazo para solicitar informações ou documentos 

referentes à avaliação. 

11/12/2019 

6.5  Prazo para o pedido de reconsideração com relação 

ao resultado da Avaliação dos Títulos e Currículo. 

12/12/2019 

6.6 Análise descritiva dos pedidos de reconsideração 

interpostos. 

13/12/2019 

6.7 Publicação das respostas aos recursos. 16/12/2019 

6.8  Publicação do resultado final da Avaliação de Títulos 

e Currículo. 

17/12/2019 

7. Resultado Final e homologação de resultados.  

7.1 Publicação do resultado final do Processo Seletivo.  18/12/2019 

7.2 Homologação do resultado final do Processo Seletivo. a partir de 

19/12/2019 

 


